Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
HABITAT III e Cidades Feministas

Agenda 2030

Agenda 2030
• A Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável
responde ao imperativo global
para realinhar trajetórias
económicas, sociais e ambientais
do mundo em favor da
sustentabilidade para o planeta e
para as gerações presentes e
futuras
• Os 17 ODS e as 169 metas da
Agenda 2030 são universais,
indivisíveis e baseadas em direitos
visando “não deixar ninguém para
trás”, assim abordando as
dimensões económica, social,
ambiental e política da
desigualdade e falta de
sustentabilidade
• Adotada em setembro de 2015

Agenda 2030: Declaração política
Alcançar a igualdade de género e o
empoderamento das mulheres e raparigas
representará uma contribuição essencial
para o progresso em todos os Objetivos e
metas. Aproveitar o potencial humano
pleno e alcançar o desenvolvimento
sustentável não é possível se à metade da
humanidade continuam a ser negados seus
plenos direitos humanos e oportunidades.
(…) Todas as formas de discriminação e
violência contra as mulheres e raparigas
serão eliminadas, inclusive por meio do
envolvimento de homens e rapazes. A
integração sistemática da perspetiva de
género na implementação da Agenda é
crucial.

• Acabar com todas as formas de discriminação contra
todas as mulheres e meninas, em toda parte
• Eliminar todas as formas de violência contra as mulheres
e meninas nas esferas pública e privada, incluindo o
tráfico e exploração sexual e de outros tipos
• Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos
precoces, forçados e envolvendo crianças, bem como as
mutilações genitais femininas
• Reconhecer e valorizar o trabalho de apoio e doméstico
não remunerado, por meio da disponibilização de serviços
públicos, infraestrutura e políticas de proteção social,
bem como a promoção da responsabilidade partilhada
dentro da casa e da família
• Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a
igualdade de oportunidades para a liderança em todos os
níveis de tomada de decisão na vida política, económica e
pública

• Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva
e os direitos reprodutivos, em conformidade com o
Programa de Ação da Conferência Internacional sobre
População e Desenvolvimento e com a Plataforma de
Ação de Pequim e os documentos resultantes das
conferências de revisão
• Realizar reformas para garantir às mulheres direitos iguais
aos recursos económicos, bem como o acesso à
propriedade e controle sobre a terra e outras formas de
propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos
naturais
• Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as
tecnologias de informação e comunicação, para promover
o empoderamento das mulheres
• Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável
para a promoção da igualdade de género e o
empoderamento de todas as mulheres e meninas em
todos os níveis

• Garantir o acesso de todas/os à habitação segura,
adequada e a preços acessíveis, e aos serviços básicos, e
melhorar as condições nos bairros de lata
• Proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros,
acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todas/os,
melhorando a segurança rodoviária através da expansão
da rede de transporte públicos, com especial atenção
para as necessidades das pessoas em situação de
vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com
deficiência e idosas/os
• Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as
capacidades para o planeamento e gestão de
assentamentos urbanos participativos, integrados e
sustentáveis
• Proporcionar o acesso universal a espaços públicos
seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente
para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas
com deficiência …… (entre outros)

Phumzile
Mlambo-Ngcuka
Pretende-se uma
implementação acelerada
da PAP de modo a que,
em 2020, se possa
registar um progresso de
longo alcance. Em 2030,
queremos poder falar de
um mundo onde foi
alcançada a igualdade de
género. Um planeta 5050

HABITAT III – Nova agenda urbana
• Conferência das Nações Unidas sobre Alojamento e Desenvolvimento
Urbano Sustentável, 17-20 outubro 2016 (Vancouver 1976; Istambul
1996)
• By redressing the way cities and human settlements are planned,
designed, financed, developed, governed and managed, the New
Urban Agenda will help to end poverty and hunger in all its forms and
dimensions, reduce inequalities, promote sustained, inclusive, and
sustainable economic growth, achieve gender equality and the
empowerment of all women and girls, in order to fully harness their
vital contribution to sustainable development, improve human health
and well-being, as well as foster resilience and protect the
environment.

HABITAT III - visão
• Cidades e assentamentos urbanos participados, que promovem o
envolvimento cívico, integram as questões de género enquanto
elemento estruturante de pertença e apropriação por parte das e dos
habitantes, priorizam a segurança, são inclusivas, acessíveis, verdes,
com espaços públicos de qualidade, amigáveis, fomentam a interação
social e entre gerações, a expressão cultural e a participação política,
e fomentam a coesão social, em sociedades pluralistas, em que as
necessidades de todas as pessoas são consideradas, em particular as
necessidades especiais dos grupos mais vulneráveis.

HABITAT III - visão
• Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e
raparigas, assegurando a sua participação plena e os seus direitos
humanos em todos os domínios, bem como a liderança a todos os
níveis da tomada de decisão.
• Assegurar o trabalho digno e pagamento igual para trabalho igual ou
de valor igual para todas as mulheres.
• Prevenir e eliminar todas as formas de violência e assédio contra as
mulheres e raparigas no espaço privado e público.

HABITAT III
People centered, age and gender responsive integrated approaches
Parcerias multi atores

DO ODS 5 à HABITAT III
• O papel dos governos locais na
promoção da igualdade entre
mulheres e homens para a
sustentabilidade

#ObjetivosGlocais em ações locais
ferramentas inovadoras p/transformar #ObjetivosGlobais
em ações locais:https://goo.gl/Ymz0aP #LocalizingSDGs

http://localizingthesdgs.org/about-us.php
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