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O que são os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável?
• A agenda dos ODS é uma agenda de Estado, que busca transformar o paradigma

de desenvolvimento no Brasil e no mundo, por meio da relação equilibrada
entre a prosperidade humana e a proteção do planeta.

• Os ODS compõem uma agenda orientadora da ação da sociedade civil, do setor
privado e dos governos, para o cumprimento dos ambiciosos e transformadores
objetivos e metas com os quais nos comprometemos.

Até 2030 o Brasil se comprometeu a alcançar os 17 objetivos e 169 metas que
buscam, dentre outros:

 Erradicação da pobreza e a fome (ODS 1 e 2);
 Proteção do planeta e gestão sustentável dos recursos (ODS 6, 7, 13, 15).
 Redução das desigualdades (ODS 5 e 10);
 Promoção do desenvolvimento econômico inclusivo (ODS 1, 8, 9, 12);
 Redução da violência, da corrupção e do suborno (ODS 16).



Antecedentes dos ODS no mundo

2000 - 2015 2016 - 2030

ODM

8 Objetivos
21 Metas

60 Indicadores

17 Objetivos
169 Metas

231 Indicadores



Sucesso brasileiro no alcance dos 
Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM)

 Redução da pobreza extrema à metade do nível de 1990 - 22,1% de pessoas 

extremamente pobres; em 2007 eram 8,8%;

 Saída do Mapa da Fome da FAO em 2014

 Criação do Programa Brasil Carinhoso e adequação dos critérios do Programa 

Bolsa Família como forma de atender prioritariamente a questão da pobreza na 

infância

 Taxa de mortalidade na infância foi de 53,7 óbitos por mil nascidos vivos em 1990 

para 17,7 óbitos por mil nascidos vivos em 2011;

 Ampliação do acesso à educação básica obrigatória e da taxa de escolarização.



Os 5 P’s dos ODS



O Brasil se comprometeu com 17 objetivos e 169 
metas, que devem ser cumpridos até 2030



Dentre os 17 objetivos, 10 deles estão diretamente 
relacionados às crianças e adolescentes

Acabar com a pobreza em todas as suas 
formas, em todos os lugares

Acabar com a fome, alcançar a segurança 
alimentar e melhoria da nutrição e 
promover a agricultura sustentável

Assegurar uma vida saudável e 
promover o bem-estar para todos, em 

todas as idades

Assegurar a educação inclusiva e 
equitativa de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo 
da vida para todos

Alcançar a igualdade de gênero e 
empoderar todas as mulheres e 

meninas

Assegurar a disponibilidade e gestão 
sustentável da água e saneamento para 
todos

Promover o crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, emprego pleno e 
produtivo, e trabalho decente para todos

Reduzir a desigualdade entre os países e 
dentro deles

Tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
o desenvolvimento sustentável, proporcionar o 
acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas 
em todos os níveis



Uma agenda tão ambiciosa e complexa nos coloca 
o desafio da intersetorialidade e transversalidade 
na implementação, principalmente quando 
falamos de crianças e adolescentes

Interdependência dos impactos Governança de multi-atores

Diante de uma agenda tão ampla, a tendência é priorizar. Mas 

como priorizar sem perder a integralidade?



Para não deixarmos ninguém para trás, temos 
que investir na redução das desigualdades...

Idade
Gênero

Diversidades

Territórios

...E definir a matriz metas 
nacionais e subnacionais



O sucesso dos ODS no Brasil depende da 
estruturação da implementação, calcada nas metas 
e indicadores

As políticas e programas 

públicos devem estar 

orientadas aos resultados 

pretendidos pelas metas e 

indicadores

A ambição da implementação 

deve estar expressa nos Planos 

Plurianuais e nas Leis 

Orçamentárias Anuais, 

vinculando programas, 

orçamento e indicadores

Permite avaliar se a os 

investimentos públicos estão 

adequados ao que demanda a 

meta 

Permite avaliar se os esforços 

de políticas públicas estão 

gerando impacto

Orienta a tomada de decisão política

Permite a correção de rota, para potencializar a implementação ao longo do tempo

Facilita a construção da narrativa



Qual o papel dos municípios na 
implementação dos ODS no Brasil?

1. Busca ativa de potenciais beneficiários de programas de transferência de renda e 
demais programas de proteção social.  

2. Implementar ações e programas focados na proteção de crianças e adolescentes 
em situação de rua.

1. Criar e/ou implementar Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.
2. Construir e implementar protocolos para a gestão do o uso do solo e da água.
3. Fomentar a produção agrícola sustentável na agricultura familiar
4. Organizar logística para o escoamento dos produtos no mercado local. 

1. Qualificar os serviços municipais do Sistema Único de Saúde (SUS), visando a 
redução da desigualdade no acesso aos serviços.

2. Instalar, equipar e alocar médicos qualificados para as Unidades de Atendimento 
Ambulatorial e/ou Unidades Básicas de Saúde.

1. Elaborar e implementar o Plano Municipal de Educação, em consonância com os 
Planos Nacional e Estadual de Educação.

2. Investir recursos necessários à ampliação e manutenção das vagas em creches.
3. Criar plano de carreira para os professores e promover valorização salarial.



Qual o papel dos municípios na 
implementação dos ODS no Brasil?

1. Criar o “Dia Municipal da Menina” – 11 de Outubro – para fomentar o debate.
2. Qualificar o atendimento prestado às mulheres e meninas vítimas de violência, 

evitando a revitimização e a discriminação de gênero.
3. Qualificar serviços de zeladoria municipal via articulação com instâncias da 

Segurança Pública.

1. Criar e/ou implementar um Plano Municipal de Saneamento Básico.
2. Mapear hospitais e escolas que não tem rede de água e/ou de esgoto.
3. Promover ações de educação e saúde sobre o uso da água, saneamento básico e 

manejo dos resíduos sólidos.

1. Busca ativa de crianças e adolescentes em situação irregular de trabalho para 
inclusão em programas de proteção social e reinserção escolar.

2. Fomentar junto ao setor privado a implementação da Lei da Aprendizagem no 
município.

1. Elaborar diagnóstico das vulnerabilidades e desigualdades dentro do município, 
desagregando por idade, gênero, renda, cor, orientação sexual e origem.

2. Planejar a implementação das políticas e os investimentos públicos para as 
populações e regiões em maior situação de vulnerabilidade.



Qual o papel dos municípios na 
implementação dos ODS no Brasil?

1. Pensar o desenvolvimento sustentável a partir da cidade e de que maneira os ODS 
se articulam no território municipal.

2. Planejar e destinar recursos adequados a programas habitacionais e de 
urbanização de favelas e comunidades pobres.

3. Fornecer transporte público (escolar ou não) de qualidade.
4. Planejar e construir espaços verdes e parques para a população.

1. Qualificação dos serviços de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de 
violência.

2. Articular as ações de zeladoria municipal com os dados e demandas da Segurança 
Pública para a prevenção de violência no espaço público.

3. Por meio de ações da Assistência Social, garantir que todas as crianças do 
município tenham registro civil.

1. Estruturar monitoramento das políticas públicas focadas em resultado –
metas e indicadores.

2. Buscar fontes públicas de financiamento, por meio da adesão aos programas 
federais.

3. Articular parcerias multissetoriais com o setor privado, sociedade civil e 
academia, para promover o desenvolvimento sustentável. 



E quem são os atores-chave da 
implementação e do monitoramento 
dos ODS no Brasil?

Comissão Nacional para os 

ODS

Sistema 

Nacional de 

Estatística 

(IBGE; IPEA)

Gestores públicos 

federais e locais

Sociedade Civil

Setor privado
Congresso 

Nacional



A Comissão Nacional para os ODS

A CNODS tem a finalidade de internalizar, 

difundir e dar transparência ao processo de 

implementação da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável da 

Organização das Nações Unidas, subscrita 

pela República Federativa do Brasil.

A CNODS é instância colegiada paritária, de 

natureza consultiva, integrante da estrutura 

da Secretaria de Governo da Presidência da 

República, para a articulação, a mobilização 

e o diálogo com os entes federativos e a 

sociedade civil.



Qual a composição da Comissão 
Nacional para os ODS?   Mandato 2017-2019

Órgãos de 

assessoramento 

IBGE; IPEA

Gestores públicos locais: 

ABEMA e CNM

Sociedade Civil: Fundação Abrinq, 

UGT, Visão Mundial, IBQP

Setor privado: CNI 

e Instituto Ethos

Governo Federal: SEGOV-PR; 

Casa Civil, MRE, MPDG, MMA, 

MDS

Universidades: 

ANDIFES, ABC



Atribuições da Comissão Nacional 
para os ODS
Elaborar plano de ação para a implementação da Agenda 2030

Propor estratégias, instrumentos, ações e programas para a implementação dos ODS

Acompanhar e monitorar o desenvolvimento dos ODS e elaborar relatórios

periódicos

Elabora subsídios para as discussões sobre o desenvolvimento sustentável em fóruns

nacionais e internacionais

Identificar, sistematizar e divulgar boas práticas e iniciativas que colaborem para o

alcance dos ODS

Promover a articulação com órgãos e entidades públicas das unidades federativas

para a disseminação e a implementação dos ODS nos níveis estadual, distrital e

municipal.



Criação da CNODS –
Dec. 8.892/2016

Lançamento do 
Edital de 

Representantes da 
Sociedade Civil

Publicação do 
Resultado Final 

Representantes da 
Sociedade Civil

Portaria n. 38/2017 –
Designação dos 

representantes da 
Sociedade Civil

Posse dos membros 
da CNODS

Primeira Reunião 
Ordinária da CNODS

Primeira reunião do 
GT da Minuta do 

Plano de Trabalho

Oficina de 
elaboração da 

minuta do Plano de 
Trabalho

Finalização do Plano 
de Ação da CNODS

Lançamento do 
Plano de Ação da 

CNODS

SET/2017 AGO/2017 JUL/2017

MAI/2017ABR/2017

JUN/2017

OUT/2016
FEV/2017

MAR/2018NOV/2017

A Comissão Nacional para os ODS da 
criação até hoje



Plano de Ação da Comissão Nacional 
para os ODS



Eixos Estratégicos do Plano de 
Ação CNODS

Disseminação da 
Agenda 2030

Agenda 2030 Brasil
(internalização)

Territorialização
(interiorização)

Acompanhamento e 
Monitoramento

Gestão e 
Governança da 

Comissão Nacional 
para os ODS

EIXOS 
ESTRATÉGICOS

Período de Vigência  - 2017-2019



EIXO 1 - Gestão e Governança da 
Comissão Nacional para os  ODS

Principais Atividades

1. Elaboração de Regimento 
Interno. 

2. Elaboração do Plano de 
Ação da CNODS.

3. Criação de Câmaras 
Temáticas. 

4. Elaboração de Relatório 
de Atividades CNODS.

Objetivo: estabelecer governança que garanta integração, participação, comunicação, 
funcionamento e efetividade à CNODS



Principais Atividades

1. Elaboração de Plano de 
Comunicação. 

2. Mobilização dos atores 
envolvidos.

Objetivo: difundir e popularizar a Agenda 2030 para todo o país por meio de um 
efetivo plano de comunicação, de mobilização e engajamento de todos os atores 

governamentais, do setor privado e da sociedade civil.

EIXO 2 – Disseminação da Agenda 
2030



Principais Atividades

1. Mapeamento de Políticas 
Públicas (PPA x ODS). 

2. Adequação das Metas.

3. Definição de Indicadores. 

Objetivo: expressar metas e indicadores globais dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável à realidade brasileira. 

EIXO 3 – Agenda 2030 Brasil 
(Internalização)



Principais Atividades

1. Estimulo à criação de Comissões 
Subnacionais (governança 
subnacional).

2. Integração de políticas publicas 
subnacionais às metas dos ODS.

3. Valorização de Boas Práticas (Prêmio 
ODS Brasil).

4. Sistematização de tecnologias sociais 
(Plataforma de boas práticas).

Objetivo: promover a articulação, integração e o alinhamento das políticas públicas e 
as iniciativas do setor privado e da sociedade civil com a Agenda 2030 para 

disseminar e implementar os ODS em todas as regiões do país.  

EIXO 4– Territorialização/ 
Internalização



Principais Atividades

1. Criação de Plataforma 
Digital para acesso público.

2. Monitoramento dos 
Objetivos e metas ODS 
(Apoio à criação de 
Observatório Nacional dos 
ODS). 

3. Análises para 
acompanhamento dos ODS. 

Objetivo: acompanhar e avaliar o progresso do Brasil no cumprimento das metas e 
objetivos da Agenda 2030

EIXO 5 – Acompanhamento e 
Monitoramento 



 Ampliação da disseminação da Agenda 2030 em todo o Território Nacional;

 Mobilização dos atores-chave e ampliação da participação social (setor privado e 
sociedade civil);

 Consolidação do processo de governança nacional.

 Descentralização das atividades  - criação de Comissões Subnacionais de 
ODS;

 Criação de Câmaras Temáticas;

 Definição de indicadores e adequação das metas dos ODS à realidade nacional;

 Alinhamento das Políticas Públicas às metas ODS; e

 Ampliação das parcerias e dos meios de implementação.

 Financiamento das ações de implementação dos ODS

Principais Desafios à implementação 
do Plano de Ação da CNODS



A CNODS tem sido um espaço estratégico para:

A Fundação Abrinq foi selecionada para a Comissão Nacional para os ODS com o apoio de 

180 organizações e redes, nos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal

Ampliar os mecanismos 

de participação da 

sociedade civil

Foco na definição de  

estratégias e 

instrumentos de 

fomento e indução da 

implementação 

subnacional 

Articulação e 

governança de 

multi-atores

Definição de 

metas nacionais e 

indicadores de 

monitoramento

Discutir a necessidade de 

ampliação dos investimentos

Mobilização e 

engajamento da 

sociedade, gestores e 

setor privado para os 

ODS



Trabalhamos para que o Congresso Nacional 
atue para a construção de um ambiente 
favorável aos ODS

Monitoramento legislativo: 3.907 

proposições 

Proteção: 2.171 proposições

Educação: 1.154 proposições

Saúde: 582 proposições 

Análise de proposições prioritárias para a infância e 

adolescência e seu impacto para o cumprimentos dos 

ODS no Brasil

Incidência política no Congresso Nacional para promover 

avanços e barrar retrocessos na garantia dos direitos de crianças 

e adolescentes.  



Estamos produzindo conhecimento alinhado 
aos ODS

Análise de indicadores Campanhas de Advocacy

248 indicadores 

sistematizados no 

Painel de Indicadores 

e no Observatório 



Para finalizar:

 A Agenda é mais do que compromisso do País, é oportunidade para:

 A convergência de políticas públicas e integração dos três níveis de governo;

 A retomada de estratégias de planejamento de longo prazo (é Agenda de
Estado);

 Para enfrentamento dos principais desafios nacionais expressos claramente
por meio dos Objetivos e Metas da Agenda 2030.

 Em sintonia com o princípio e compromisso da Agenda:

“Não deixar ninguém para trás”



Maitê Gauto 

Gerência de Políticas Públicas

maite.gauto@fadc.org.br

MUITO
OBRIGADO!
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