
VERSÃO EM INGLÊS 

 

On August 15th, the UN-Habitat - United Nations Human Settlements Programme - held a 

lecture on “How to implement the global agenda for sustainable urban development in 

Alagoas? Considerations and connections with international experiences”. The event was 

held in Maceió, the capital of the State of Alagoas, Brazil. 

 

Claudio Acioly, Head of the Capacity Development Unit at the UN-Habitat headquarters in 

Nairobi, Kenya, delivered the lecture during a mission to the state. He led a number of 

capacity development building activities for state civil servants who work with formulation 

and implementation of urban policies and programmes within the project “Sustainable and 

Inclusive Urban Prosperity in the State of Alagoas - an Integrated Initiative”.  

 

UN-Habitat has been implementing the project in partnership with the Government of the 

State of Alagoas since October 2017. The agency’s local office works with the production of 

qualified data, assessments and strategies in the following areas: indicators of urban 

prosperity, informal settlements and housing, public safety, public funding, local economic 

development, and institutional and staff capacities.      

 

Claudio Acioly talked about the connections between the 2030 Agenda, the Sustainable 

Development Goals (SDGs) and the New Urban Agenda. Representatives from the State 

Government, the United Nations Development Programme (UNDP), the Maceió Municipality, 

the Brazilian Council of Architecture and Urbanism (CAU/AL), the Brazilian Institute of 

Architecture (IAB/AL), scholars, teachers and students attended the lecture.   

  

The local team also organized technical visits to the Maceió favelas (locally known as 

“grotas”) that received accessibility, mobility, infrastructure and housing improvements from 

the State Government in the scope of the “Programa Vida Nova nas Grotas” (in English: 

New Life in the Grotas Programme), being implemented in partnership with UN-Habitat. 

There were also meetings with the secretaries and state civil servants from the secretariats 

of Treasury; Planning, Management and Patrimony; Transport and Urban Development; and 

Infrastructure.  

 

Mr. Acioly evaluated the mission to Alagoas as an important step to recognize the State 

Government’s efforts towards the improvement of the quality of life in the slums of Maceió. 

He also highlighted the opportunity to identify the abilities, thematic priorities and needs for 

upgrading, training and institutional enhancement to be developed by the local team in the 

implementation of the project in the State of Alagoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERSÃO EM PORTUGUÊS 

 

O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT) 

realizou, no dia 15 de agosto, palestra em Maceió, capital do estado de Alagoas, Brasil, 

sobre “Como implementar a agenda global de desenvolvimento urbano sustentável em 

Alagoas? Reflexões e rebatimentos com a experiência internacional”. 

 

A palestra foi ministrada por Claudio Acioly, chefe da Unidade de Capacitação e Formação 

Profissional da Sede do ONU-Habitat em Nairobi, Quênia, como parte da sua missão ao 

estado para conduzir uma série de atividades de capacitação, aperfeiçoamento e formação 

profissional dos servidores estaduais diretamente envolvidos na formulação e 

implementação de políticas e programas urbanos no âmbito do projeto “Prosperidade 

Urbana Sustentável e Inclusiva no Estado de Alagoas: Uma Iniciativa Integrada”. 

 

O projeto é implementado pelo ONU-Habitat Brasil em cooperação com o Governo do 

Estado de Alagoas desde outubro de 2017. O escritório local dedicado ao projeto em 

Alagoas trabalha na produção de dados qualificados, diagnósticos e estratégias de ação 

nas seguintes áreas: indicadores de prosperidade urbana, assentamentos informais e 

moradia, segurança pública, financiamento público, desenvolvimento econômico local e 

capacidades institucionais e dos servidores públicos. 

 

Durante a palestra, Claudio Acioly abordou as interconexões entre a Agenda 2030, os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Nova Agenda Urbana. O evento 

contou com a participação de representantes do Governo do Estado, do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), da Prefeitura Municipal de Maceió, do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas, do Instituto de Arquitetos do Brasil - 

Departamento Alagoas, além de professores e estudantes de universidades do estado. 

 

Na missão a Alagoas ainda foram realizadas visitas às grotas (favelas) de Maceió que 

receberam ações de acessibilidade, mobilidade, infraestrutura e melhoria habitacional 

executadas pelo Governo do Estado por meio do Programa Vida Nova nas Grotas. Além 

disso, foram organizadas reuniões com secretários/as e servidores/as das Secretarias 

Estaduais da Fazenda, do Planejamento, Gestão e Patrimônio, de Transporte e 

Desenvolvimento Urbano e de Infraestrutura. 

 

Acioly avaliou a missão ao estado como uma importante etapa de reconhecimento dos 

esforços desempenhados pelo Governo de Alagoas para melhoria da qualidade de vida dos 

assentamento precários da capital, Maceió, e também uma oportunidade de identificar as 

habilidades, prioridades temáticas e necessidades de atualização, capacitação e 

fortalecimento institucional a serem trabalhados pela equipe local na implementação do 

projeto no estado. 

 

 

 


