
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além do ODS11 

Abordagens integradas 

para o 

acompanhamento e 

revisão da 

sustentabilidade urbana 

Um resumo desta chamada 

O Cities Alliance está lançando uma chamada para 
apresentação de melhores práticas que adotem uma 
abordagem integrada para o processo de 
Acompanhamento e Revisão das agendas globais de 
sustentabilidade em nível local. Estamos procurando 
experiências provenientes do mundo todo que mostrem 
como as agendas globais de sustentabilidade se traduzem 
nas realidades e necessidades dos atores locais. 
 
Os três melhores projetos serão exibidos em atividades ao 
redor do Fórum Político de Alto Nível de desenvolvimento 
sustentável (HLPF) das Nações Unidas em Nova Iorque, de 
16 a 18 de julho de 2018, e os cinco melhores farão parte 
de uma publicação. 
 

Por que acompanhar e revisar? 

Os municípios e os atores locais estão impulsionando o 
desenvolvimento. Isto já foi amplamente reconhecido 
através do ODS11, dedicado a Cidades e Assentamentos 
Humanos na Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e em outras importantes agendas globais de 
sustentabilidade. 

Estas agendas precisam ser adaptadas localmente, não 
apenas em termos de implementação, mas também 
quanto a seu Acompanhamento e Revisão. Os dados que 
atores locais coletam devem ser alimentados em 
relatórios sobre as agendas globais em nível nacional e 
global. Esses relatórios devem ir além do ODS11; 
abordagens integradas se fazem necessárias para tratar 
das dimensões urbanas de todos os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, e em todas as várias 
agendas globais. 

Quem pode participar? 

Estão convidados a participar governos locais e regionais, 
a sociedade civil e/ou o setor privado de qualquer 
município ou país que estiverem engajados, em nível 
local, nos processos de Acompanhamento e Revisão 
(A&R) da Agenda 2030, da Nova Agenda Urbana, do 
Acordo de Paris sobre as Mudanças Climáticas e/ou do 
Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres. 
 

Chamada para Apresentação de 

Melhores Práticas 

Você é um ator local 

trabalhando no 

acompanhamento e revisão 

das agendas globais de 

sustentabilidade? Você teria 

uma melhor prática para 

compartilhar?  

O Cities Alliance lhe dará 

uma chance de 

compartilhá-la globalmente. 

Para mais informações, contate beyondSDG11@citiesalliance.org 



 

 

Por que participar? 

1. Você poderá apresentar seu projeto para um público global nas atividades ligadas ao 
HLPF das Nações Unidas em Nova Iorque; 

2. Receber mais visibilidade através dos canais de divulgação do Cities Alliance; 

3. Ser um estudo de caso em uma publicação de divulgação global para inspirar outros 
atores locais; e 

4. Conectar-se a uma gama de atores urbanos e formar novas parcerias. 

 

Como participar? 

1. Visite o site http://www.citiesalliance.org para obter mais informações e acessar os 

formulários de inscrição. 

2. Preencha o formulário de inscrição (disponível em inglês, francês, espanhol e 

português). 

3. Envie até a meia-noite do dia 21 de maio de 2018, Horário da Europa Central (UTC+1). 

Para mais informações, contate beyondSDG11@citiesalliance.org 

Chamada para Apresentação de 

Melhores Práticas 


