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OBJETIVO
O objetivo é descrever a importância da Agenda 2030 da ONU para a concretização, em âmbito local, das cidades sustentáveis. Analisar-se-á o contexto brasileiro e como
esse processo de desenvolvimento ambiental possa ser atingido.
METODOLOGIA
Quanto à metodologia, contempla-se o método dialético. Partir-se-á de uma tese (possibilidade de implantação de cidades sustentáveis em território brasileiro), chegandose a uma antítese (reflexos negativos de insustentabilidade no âmbito local), produzindo, ao final, uma síntese sobre a problemática da pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No ano de 2015, nasceu a Agenda 2030. Trata-se de um documento internacional firmado entre os 193 Estados membros da ONU, objetivando a implantação de ações e
políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável. Em seu objetivo n° 11 dispõe como meta “tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis”. Nas palavras de Carvalho, “trazer para a Agenda 2030 atores de âmbito regional e local é dar força e voz nas relações internacionais para os maiores afetados da
insustentabilidade econômica, social e ambiental global.”
Em vista disso, através de legislação e políticas urbanas qualificadas, almeja-se tornar as cidades ambiente locais ecologicamente equilibrados. O principal objetivo é
garantir direito fundamental à cidade para todos os brasileiros. Para Alomar, “a Nova Agenda Urbana, apesar de suas limitações, oferece novas possibilidades em relação à
prática urbanística. O reconhecimento explícito do movimento pelo direito à cidade convida a que os urbanistas do setor público apoiem inovações urbanísticas vinculadas a
este movimento.”
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a Agenda 2030 é um documento legal que possibilitou a maior participação popular de atores locais nos objetivos sociais. Com respeito ao princípio da
dignidade da pessoa humana, busca-se viabilizar o acesso à urbanização inclusiva. Também se sabe que a realidade das cidades brasileiras é muito heterogênea: de um lado,
concentração de renda; de outro, miséria e desigualdade social.
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