


ONU-Habitat
(Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos)

● Agência da ONU ponto focal para a urbanização sustentável e os 
assentamentos humanos.

● Trabalha com todos os temas relacionados à vida nas cidades; e com todos os 
tipos de atores, como governos (federal, estadual e municipal), universidades, 
ONGs e demais instituições do terceiro setor, setor privado, etc.

● Sede global em Nairóbi, no Quênia, e no Brasil, sua sede fica no Rio de 
Janeiro, com escritório local em Maceió, Alagoas desde 2017.



Fundo emergencial do ONU-Habitat contra a COVID 19

O ONU-Habitat lançou em março de 2020 o Fundo Emergencial para Atividades de 

Reforço contra a COVID-19 para financiar projetos que abordassem as seguintes 

questões:

● Apoio a governos locais para preparação e resposta à crise;

● Água, saneamento e higiene;

● Mobilização comunitária;

● Mobilidade mais segura.



Fundo emergencial do ONU-Habitat contra a COVID 19

Resultados globais

56 propostas feitas

13 selecionadas:

📍África, Ásia e 

América Latina

Resultados na América 

Latina

13 propostas feitas

3 selecionadas:

📍Brasil (Alagoas), 

México e Bolívia



Projeto Emergencial de Monitoramento da COVID-19 nas 
grotas de Maceió

COVID-19: Monitoramento e Resposta Rápida Baseada em Evidências em Assentamentos 

Informais de Maceió & Intercâmbio de Conhecimento com o Rio de Janeiro e Cidades Lusófonas

COMPONENTE 1: PRODUÇÃO DE DADOS
● Levantamento de informações junto à população das 100 grotas por meio de 

pesquisa telefônica.

COMPONENTE 2: COMUNICAÇÃO E ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO
● Criação e intercâmbio de ideias e conteúdos de comunicação por e para moradores 

de assentamentos precários de Maceió, Rio de Janeiro e África Lusófona.



Visão das Grotas: Jovens contra a COVID-19

● Estratégias de engajamento como um jogo

○ Fases, desafios, pontuações, recompensas, personagens e 

cenários

● 9 jovens moradores(as) de grotas produzindo materiais gráficos e 

audiovisuais de sua autoria, com o objetivo final de co-produzir 

um documentário curta-metragem sobre o impacto da COVID-19 

em suas grotas e perspectivas de futuro pós-pandemia



Visão das Grotas: Jovens contra a COVID-19

● Realização de oficinas de comunicação popular (com apoio de 
tutores, mobilizadora e comunicador) e produção de tutorial para 
produção audiovisual e entrevistas.

1ª fase: Eita, que vírus é esse?
2ª fase: A pandemia na minha quebrada
3ª fase: Minha grota é massa
4ª fase: O futuro pós-pandemia

 

● Intercâmbio virtual com jovens e moradores de comunidades 

periféricas do Rio de Janeiro e da África Lusófona.





Representatividade das equipes



1a Fase: Eita, que vírus é esse?



2a Fase: A pandemia na minha quebrada



3a Fase: Minha grota é massa!



Desafios e engajamento



4a Fase: O futuro pós-pandemia





visaodasgrotas



11ª Mostra Sururu de 
Cinema Alagoano

Vencedor nas categorias:

● Júri Popular
● Melhor performance



Obrigada!
       

         @onuhabitatbrasil

        paula.zacarias@un.org


