
Campanha "Crescimento inclusivo nas cidades": um roteiro para a ação 

A proposta de Nova Iorque para um crescimento inclusivo nas cidades

Existe um imperativo político e económico urgente para colmatar as crescentes desigualdades dentro 

da sociedade. Em muitos países, o fosso entre ricos e pobres aumentou, visto que os que se 

encontram no topo ficam com a maior fatia do crescimento, enquanto muitas pessoas não têm um 

verdadeiro aumento dos rendimentos há vários anos. Mas os rendimentos são apenas um dos aspetos 

fundamentais para o bem-estar. Em quase todas as áreas, independentemente do nível de escolaridade, 

esperança de vida ou empregabilidade, os resultados são determinados de forma desproporcional pelo 

estatuto socioeconómico, sexo, idade ou locais onde as pessoas vivem. A crescente desigualdade põe em 

risco o crescimento económico e tem um potencial para prejudicar a coesão social e ameaçar a estabilidade 

política. 

Consideramos que o fomento do Crescimento Inclusivo exige uma rutura com a política do passado. Isto 

significa que é necessário reavaliar a forma como concebemos as nossas políticas para garantir que o 

crescimento e a igualdade são considerados objetivos que se reforçam mutuamente, assim como colocar o 

bem-estar e a inclusão social no centro do debate sobre o crescimento económico. 

As cidades devem desempenhar um papel crucial na implementação de um crescimento inclusivo. As 

cidades assumem um papel central em muitos domínios importantes para o crescimento inclusivo, 

incluindo a educação, os serviços de saúde, a proteção social, os serviços de formação e emprego e também 

a habitação, a revitalização das áreas residenciais e os transportes. 

Como símbolo do nosso compromisso: 

Vamos implementar uma agenda sobre Crescimento Inclusivo na nossa cidade, no nosso país e por todo o 

mundo, através da promoção de políticas e práticas que fomentem o crescimento económico e a inclusão. 

Vamos trabalhar em conjunto para levar por diante esta agenda e partilhar as melhores práticas e 

instrumentos políticos para atingir um crescimento inclusivo nas cidades, com base nas seguintes premissas: 

• Um sistema educativo inclusivo, que permite que as pessoas de todas as idades e origens

desenvolvam o seu capital humano, adquiram competências importantes e melhorem as suas

perspetivas de vida.

• Um mercado de trabalho inclusivo, cujo objetivo é inserir mais mulheres, jovens, trabalhadores

mais idosos, migrantes e imigrantes, estrangeiros e pessoas de todas as origens no mercado de

trabalho. Para tal, são necessárias políticas que promovam o acesso a empregos de qualidade e ao

empreendedorismo inclusivo.

• Um mercado de habitação e um ambiente urbano inclusivos, que proporcionem habitações de

qualidade e acessíveis em zonas residenciais seguras e saudáveis para todos os segmentos da

população.

• Infraestruturas e serviços públicos inclusivos, que consistam num sistema de transportes que

proporcione acesso a empregos, serviços e oportunidades de consumo para todos, assim como a

serviços públicos acessíveis e fiáveis, como água, eletricidade, gestão de resíduos e infraestruturas

de banda larga.



Vamos ajudar a criar um roteiro para o Crescimento Inclusivo nas cidades, que irá propor ferramentas de 

avaliação e instrumentos políticos concretos para implementar um crescimento mais inclusivo nas cidades e 

também para avaliar e monitorizar o progresso. 

Os nossos esforços vão contribuir para a Iniciativa para o crescimento inclusivo da OCDE, levada a cabo em 

parceria com a Ford Foundation, ajudando a estimular o debate sobre Crescimento inclusivo entre os 

governos nacionais. 

Os nossos esforços também pretendem impulsionar outras agendas globais que visam a criação de cidades 

mais sustentáveis, inclusivas e flexíveis, incluindo a implementação do Objetivo 11 de desenvolvimento 

sustentável da ONU, que defende cidades inclusivas, seguras e flexíveis; a Nova agenda urbana que resultará 

da conferência Habitat III e a agenda após o Fórum COP21. 

Os membros da Campanha "Crescimento Inclusivo nas cidades" partilham a perspetiva de que o 

Crescimento inclusivo representa uma oportunidade para colocar o crescimento económico numa base 

mais equitativa e sustentável para um futuro melhor para todos. 
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