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ü Elaborar ummétodo integrado para facilitar a implementação
mais efetiva do ODS 11 em âmbito municipal.

Objetivos Especificos:
o Avaliaçãode iniciativas prévias ja implementadaspelos municipios.
o Identificaçãodosdesafios e alternativas que facilitem a integraçãoe implementaçãodoODS 11 em
âmbitomunicipal.
o Elaborar o modelo.

1.	OBJETIVOS



2.	DEFINIÇÕES
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ü O que e a Agenda 2030?



3.	DESAFIOS	
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3.	DESAFIOS	
ü Integraçãodos	ODS



3.	DESAFIOS	
ü Promoçãode	CidadesSustentaveisde	forma	integradae	coordenada
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4.	POSSIVEIS	ALTERNATIVAS

CidadesSaudáveis (1990)	

- Carta	de	Ottawa	para	
promoção da	saude
- Abordagem
intersetorial e	foco nas
tres dimensões da	
sustentabilidade
- Implementado em
alguns municipios (SP)
- Criação de	Redes
(2003	and	2013)

ODM	(2000)

- Metas nacionais para	
redução da	pobreza,	
fome,	educação,	
genero,	equidade,	
saude e	
sustentabilidade
ambiental
- 21	metas and	60	
indicadores
- Municipalização dos	
ODM

Plano	Diretor (2001)

- Conjunto de	regras e	
principios para	guiar os
agentes publicos e	
privados no	uso do	
espaco urbano

- Regulado por lei	
federal
- Objetivo de	promover
o	bem estar com
equilirio ambiental nas
cidades
- Deve ser integrado à
Agenda	21

Agenda	21	Local	
(2002)

- AG21	lançada em 1992	
durantea	Cúpulada	Terra
- Agenda	21	Local	=	
Capitulo 28
- Metodologia elaborada
pelo governo federal	–
passo a	passo
- Apoio aos
municipios(metodologia,	
capacitação e	projetos
pontuais)	

ü Integraçãodas	IniciativasPrévias ja implantadasno	Brasil
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2. Major Literature Review 
 

This section provides a background to the development of the present study and is organized 
into three sections. Firstly, it is provided a historical account of four planning models 
implemented in Brazil over time. The second section involves general information and issues 
related the four UN agreements adopted in the year 2015. Finally, a brief overview of multi-
criteria analysis (MCA) and the multi-actor multi-criteria approach (MAMCA) is presented. 

 
2.1. Planning Models in Brazil: historical account over time 
 

The Healthy City Municipalities (HCM), Local Agenda 21 (LA21), Millennium Development 
Goals (MDGs) and Master Plans (MPs) are different planning models, which can support 
municipalities to establish and improve health and environmental policies at local levels. All 
those frameworks consist of methodologies and implementation processes, not just 
outcome. The four models provide a broad framework for developing plans (Green, 2012) and 
involve participatory methods and partnerships between the public sector and communities 
(WHO, 2000; UN, 2012; Ministerio das Cidades, 2004; Secretaria-Geral da Presidencia da 
Republica, 2009).  

 
The general strategy employed by all four models is to engender inter-sectorial and 
participatory action, which aims to improve and transform social and environmental 
conditions. At the same time, they can contribute to establishing sustainable municipalities. 
They all have procedural guidelines for the development of initiatives and a common 
framework that should be applied and adapted by public and social actors.  

 
As illustrated in Figure 1, the models consist of an ordinary planning process, which involves 
one phase for formulation followed by implementation, monitoring, and evaluation of 
actions. The number of phases (or stages) varies among the models and the formulation 
phase, which is usually composed of diagnostics and development of plans, can be divided 
into two phases/stages. 

 
  Phase 1: Formulation 

  Figure 1: General framework for planning models processes. 
 

In all models, there is a great emphasis on the formulation phase, which should be developed 
based on participatory diagnosis, in order to build public commitment and promote 
community participation. Besides that, the four models emphasise the basic actions to 
planning and implementation. Monitoring is mentioned in all guidelines as an important 
action that should be undertaken, but there are no specific frameworks to support local 
authorities to undertake this monitoring. Regarding the evaluation, as highlighted in Table 1, 
none of the guidelines emphasise the importance of systematic evaluation, or indicate how 
this evaluation should be conducted. Moreover, a major difference between the plans is the 
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5.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS

• As iniciativas previas analisadas neste estudo ainda estão em
implementação por uma grande quantidade de municipios e
podem contribuir para o alcance dos ODS.

• A simples elaboração de um plano não garante resultados. É
necessário entendermelhor o processo de implementação.

• Considerando a integração da Agenda em ambito municipal ainda
hámuita desinformação e necessidade de tradução – Assimetria de
informação.

• Necessidade de aperfeiçoar a participação social – mecanismos
efetivos ao longo de todo o processo de planejamento.

• Como facilitar a implementação da Agenda 2030 no municipio?
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