
APRESENTAÇÃO

Como parte da preparação da participação brasileira na Conferência das Nações 
Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), 
diversas discussões nacionais e internacionais ocorreram, tanto para lidar com 
aspectos operacionais ligados à participação das delegações e às representações da 
sociedade civil no evento quanto no que diz respeito ao posicionamento dos países 
acerca dos temas tratados.

Nesse processo, em um primeiro momento, coube ao Ipea, sob solicitação 
do Conselho Nacional das Cidades (ConCidades), o papel de elaborador do 
relatório brasileiro, o qual se transformou no documento oficial do país como 
Estado-membro da Organização das Nações Unidas (ONU). Esse documento 
sistematizou contribuições trazidas por representantes do governo, da sociedade 
civil e especialistas, por meio das reuniões do ConCidades, da plataforma de 
participação virtual ou do seminário presencial, realizado em 2015.

Após a publicação do relatório brasileiro, ainda em 2015, o ConCidades 
demandou ao Ipea a elaboração de um novo relatório que expressasse as 
reflexões do conselho acerca da Nova Agenda Urbana (NAU), que refletisse suas 
posições e que não demandasse sua validação por parte do governo brasileiro.  
O Ipea encarregou-se, mais uma vez, de atuar como relator deste novo documento, 
o qual acabou não sendo publicado, conforme comunicação feita ao conselho pela 
Secretaria Executiva do ConCidades, em reunião realizada em setembro de 2016, 
já na véspera da Habitat III.

Este livro traz as reflexões sobre os temas tratados no documento preparado 
para o ConCidades, contendo artigos assinados pelos técnicos e colaboradores que 
atuaram no processo de construção do relatório. A produção dialogou com os issue 
papers e os policy papers que subsidiaram as discussões preparatórias da Habitat III 
e que foram debatidos em oficinas de trabalho com conselheiros do ConCidades, 
ao longo do primeiro semestre de 2016.

O material desenvolvido persiste relevante mesmo após a Conferência de 
Quito. Optou-se por ampliar seu escopo para abranger não apenas os textos sobre os 
temas inicialmente desenvolvidos, mas também algumas reflexões sobre os desafios 
que a implementação da NAU apresenta ao Brasil no contexto pós-Habitat III.

Espera-se, portanto, que o material deste livro possa ser útil para a continuidade 
e o aprofundamento das discussões em torno das questões brasileiras relacionadas, 
agora, à implementação da NAU.


