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ANEXO VI – AGENDAS LOCAIS E INTERNACIONAIS 

 

CONHECENDO AS LINHAS DE ATUAÇÃO UMA DÉCADA DE AÇÃO 

 
Aqui, juntamos todas as referências necessárias para você se aprofundar no entendimento 
das agendas que balizam as linhas de atuação da Newton. Esse entendimento é 
fundamental para a construção de um projeto aderente às nossas diretrizes. 
 
A Newton está comprometida na construção de uma cidade mais humana, inteligente e 
sustentável pelo conceito inovador Smart Campus. É natural a confluência de agendas que 
compartilham desses propósitos: os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, 
o planejamento BH 2030 e a rede internacional de cidades Fab City.  
 
Refletimos nas nossas linhas de atuação todas essas agendas essencialmente 

complementares. Amplas como conjunto e profundas por vertical, as linhas devem ser 

desdobradas pelos nossos pesquisadores na essência da contribuição da Newton para a 

transformação dessa década. 

 Agenda Global: os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU 

A Organização das Nações Unidas elaborou a Agenda 2030 

com foco em soluções ambientalmente sustentáveis, 

socialmente inclusivas e economicamente viáveis para os 

grandes desafios locais e globais do século XXI. São 17 

Objetivos e 169 Metas para a transformação do mundo. 

 

Conheça a fundo os Objetivos: 

 https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 

 https://odsbrasil.gov.br/ 

 https://ods.ibge.gov.br/ 

 

 Agenda Local:  BH 2030 

A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou o trabalho de 

monitoramento local do desempenho de BH nos indicadores 

relativos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por 

este trabalho, foram traçados quais os indicadores e metas 

que conversam com a identidade local, com base em todos 

os dados dispostos pela Prefeitura. Já foram elaborados dois 

relatórios sobre esse acompanhamento que valem a pena 

serem lidos e que podem ser acessados no link abaixo. 

 

Conheça a fundo sobre a agenda local: 

 https://prefeitura.pbh.gov.br/planejamento/planejamento-e-

orcamento/observatorio-milenio 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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https://prefeitura.pbh.gov.br/planejamento/planejamento-e-orcamento/observatorio-milenio
https://prefeitura.pbh.gov.br/planejamento/planejamento-e-orcamento/observatorio-milenio


 

 
 Agenda Local: Fab City Belo Horizonte 
 
Até 2054 tornar as cidades autossuficientes. Esta é a 
missão da rede Fab City, iniciada em Barcelona em 2014 
e que já conta com 34 cidades no mundo. A rede trabalha 
com conceitos de economia circular, estimulando o 
desenvolvimento local de energia, comida, manufatura, e 
incentivando a troca de dados e informações entre 
cidades. 
 
Site de BH: https://www.bhfab.city/ 

Site da iniciativa global: https://fab.city/ 
 

 

 Agenda Local: Smart Campus Newton 
 
A proposta do Smart Campus Newton é identificar os 
reais problemas da sociedade e da intensificação da 
urbanização, desenvolver soluções para resolver esses 
problemas, utilizando o campus como espaço de 
prototipagem e aprendizado. Os projetos são 
desenvolvidos sob o viés de cidades inteligentes, 
desenvolvendo e articulando soluções para tornar a 
cidade e o campus mais inteligentes. 
 
 http://bit.ly/eixos_smartcampusnewton 
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