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O Projeto ANDUS apoia a elaboração da Estratégia Nacional
de Desenvolvimento Urbano Sustentável, compreendendo o
aprimoramento dos principais instrumentos de planejamento
e gestão urbana, tais como o Plano Diretor (PD), o Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) e a produção de
insumos para a construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU).

d o p roje to AN D US
Projetos-piloto
O Projeto ANDUS desenvolve ações-piloto em parceria
com municípios selecionados, implementando estratégias,
diretrizes e instrumentos de desenvolvimento urbano. Os
municípios selecionados representam parte da diversidade
brasileira, auxiliando na construção de abordagens e metodologias à serem replicadas em diferentes contextos.

O Projeto ANDUS é uma iniciativa de cooperação técnica
entre o Governo Brasileiro e o Governo Alemão que busca
impactar positivamente o desenvolvimento urbano no
Brasil a partir da concepção, difusão e implementação de
uma nova abordagem, baseada na Agenda 2030, na Nova
Agenda Urbana e no Acordo de Paris.

Cerca de 85% da população brasileira mora nas cidades
(IBGE, 2010), resultado do processo intenso de urbanização do país ocorrido na segunda metade do Século XX,
marcado por profundas desigualdades regionais, intrarregionais, urbanas e intraurbanas. Para atingir um grau maior de equidade é necessário reorientar as ações de desenvolvimento urbano, superando os problemas a partir do
estímulo às potencialidades do diverso território brasileiro.

Tem o objetivo de apoiar uma nova estratégia nacional de
desenvolvimento urbano, ancorada no tripé econômicosocial-ambiental da sustentabilidade compreendendo:


a incorporação dos temas do desenvolvimento socioeconômico, de mudanças do clima e de transformação digital;



a construção de uma visão de território que considere a diversidade regional; e



a atuação multinível, multisetorial, interfederativa e
interinstitucional.
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Gestão do conhecimento,
comunicação e difusão
O Projeto ANDUS fortalece os processos de gestão do
conhecimento e desenvolve estratégias para multiplicação da Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável. Nesse sentido, serão ofertados cursos de capacitação e plataformas para troca de experiências entre os agentes locais.

Parceria Urbana
Brasil - Alemanha
O Projeto ANDUS fomenta diálogos periódicos entre as nações.
Um tema em destaque na Parceria Urbana Brasil-Alemanha são as “Cidades Inteligentes”.
Recentemente, foi lançada uma plataforma para a construção da “Carta Brasileira para Cidades Inteligentes”, documento nacional de referência para políticas públicas.
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A implementação da Agenda 2030, com os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), é central para o Projeto ANDUS, com destaque para os Objetivos 11, 13 e 17.
Além desta, as diretrizes para uma urbanização sustentável
da Nova Agenda Urbana, o respeito ao Acordo de Paris
sobre o Clima, bem como o desenvolvimento e a implementação do conceito brasileiro de “Cidades Inteligentes”
conformam os pilares do Projeto.

O projeto ANDUS faz parte da Iniciativa Internacional para o Clima
(IKI, sigla em alemão). O Ministério Federal do Meio Ambiente, Prote-

ção da Natureza e Segurança Nuclear (BMU, sigla em alemão) e o
Ministério Federal do Interior para Construção e Pátria (BMI, sigla em
alemão) apoiam esta iniciativa com base numa decisão adotada pelo
Bundestag.
O BMU designou para sua implementação a Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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