
Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 

no Brasil
Goiânia, 16 de outubro de 2018 



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).





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.



Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)

 Setembro de 2000: 191 Estados-membro das Nações Unidas assinam a 

Declaração do Milênio;

 Prazo final: ano de 2015;

 Compromisso global regido pelos princípios de: liberdade, igualdade,

solidariedade, tolerância, respeito pela natureza e responsabilidade comum

na gestão do desenvolvimento econômico e na manutenção da paz e da

segurança.



Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)

 Agenda global voltada para os países mais pobres e em desenvolvimento. 

Composta por:

 ODM 1 – acabar com a fome e a miséria

 ODM 2 – oferecer educação básica de qualidade a todos

 ODM 3 – promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres

 ODM 4 – reduzir a mortalidade infantil

 ODM 5 – melhorar a saúde das gestantes

 ODM 6 – combater a AIDS, a malária e outras doenças

 ODM 7- garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente

 ODM 8 – estabelecer parcerias para o desenvolvimento



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

 Conferência Rio+20 em 2012, no Rio de Janeiro

 Em 2015 os 193 Estados-membro da ONU adotam a Resolução:

Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento

Sustentável – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

 17 objetivos

 169 metas

 Estratégias para: construção do caminho para erradicação da pobreza, redução das

desigualdades e dos impactos das mudanças climáticas, promovendo a justiça, a paz e a

segurança de todos

De 2016 a 2030



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

 Os ODS são integrados e indivisíveis e mesclam, de forma

equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a

social, a econômica e a ambiental e ainda uma quarta dimensão: a

institucional

 Agenda comum: elevar o desenvolvimento do mundo e melhorar

a qualidade de vida de todas as pessoas, sem deixar ninguém para

trás



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

 Todas as partes interessadas reconheceram que todos os atores,

em todos os níveis, têm um importante papel a desempenhar para

o êxito da agenda e para assegurar que se realizem progressos

constantes e concretos até a consecução de seus objetivos

universais e transformadores.

 Requererem uma parceria global, construída com a participação

de todos – governos (federal, estadual e municipal), organismos

internacionais, setor privado, sociedade civil, instituições de ensino e

a mídia.



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

 Localizar os ODS não implica uma simples tradução das políticas

globais dentro dos contextos locais;

 Fomento de processo baseado na capacitação dos atores locais,

dirigido a alcançar um desenvolvimento sustentável mais sensível e,

portanto, relevante para as necessidades, as aspirações locais e as

vidas por meio de intercâmbios sustentáveis entre as esferas

globais, nacionais e locais.



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

 Caráter global com relação com as políticas públicas, tanto no

âmbito regional quanto no local

 Atuação a partir de acordos e articulação da gestão local com

outros atores territoriais para os efeitos das ações sejam integradas

e sustentáveis

 Os governos locais devem incluir a sociedade civil e o setor

privado de forma efetiva na implementação da agenda



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

 As interconexões e a natureza integrada dos ODS são

fundamentais para assegurar que o propósito da Agenda 2030 se

concretize

 Esforço constante de estabelecimento das interconexões entre os

vários objetivos e metas

 Uma gestão mais integrada, abordando as várias questões, tem

mais chances de promover o desenvolvimento sustentável



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

 Nem todos os ODS serão “aplicáveis” a todos os Municípios,

agenda complexa e ambiciosa

 Análise conjunta e integrada das possibilidades de intersecção

com os programas de governo e com as possibilidades e limites de

cada Município

 Respeito aos contextos e realidades locais



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

 Os governos locais: papel catalisador na promoção de um

diálogo inclusivo e participativo com todos os setores, intervenientes

em todos os níveis, contribuindo para a implementação do novo

processo de agenda

 Articulação com outros níveis de governo: busca de um

desenvolvimento estadual, regional, e nacional – integrado,

coerente e harmônico



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

 Mudanças exigem tempo e se dão em etapas: com

investimentos contínuos e avanços passo a passo

 Práticas de monitoramento são fundamentais para que os

compromissos sejam alcançados, para que as etapas sejam

realizadas e os investimentos sejam garantidos.

 Maior qualidade nas práticas de monitoramento, maiores são as

chances de sucesso no Município.



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

 As ações de monitoramento: realizadas ao longo de uma

iniciativa e fornecem subsídios para tomada de decisões sobre seu

futuro - aprender lições, corrigir rumos, fortalecer boas práticas,

reconhecer avanços

 Quanto mais observamos e acompanhamos as ações com

qualidade, gerando informações precisas e detalhadas sobre elas

com intenções de produzir superações e melhorias, mais somos

capazes de tomar decisões para aprimorar seu desenvolvimento



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

 Monitoramento permite aprender com a experiência - observar

como as coisas funcionam, separar o êxito do fracasso

 Favorecer, corrigir e evitar erros, desvios e desperdício

 Dar transparência aos processos, permitindo, por exemplo, que

outros cidadãos e outros atores interessados saibam o que está

acontecendo em uma determinada iniciativa



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

 Utilizar indicadores é uma das formas de monitorar a

Agenda 2030 localmente

Municípios podem e devem, com sua autonomia e

conhecimento da realidade local, criar outros modos de

identificar e monitorar as diversas dimensões propostas pelos 17

ODS



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

 Importante salientar que nem tudo precisa ser monitorado

com números!

Usar metodologias de diagnóstico participativo com

cartografias sociais e monitorar suas conquistas e avanços ao

longo do tempo, pode ser bastante interessante



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

 Os indicadores propostos são, em sua maioria, provenientes

de bases de dados nacionais - os dados que alimentam essas

bases nacionais são coletados nos próprios Municípios.

 É importante que os gestores estejam sempre atentos à

qualidade dos processos de coleta de dados e de alimentação

dos sistemas.



Os 5 P’s dos ODS



Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

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

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

3. Assegurar uma vida saudável e promover o  bem-estar 
para todos, em todas as idades;

4. Garantir educação inclusiva e equitativa de qualidade, 
e promover oportunidades de aprendizado ao longo da 
vida para todos;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

9. Construir infraestrutura resiliente, promover a 
industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação;

5. Alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas;

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

6. Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e 
saneamento para todos;

7. Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e 
moderna para todos;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

14. Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, 
mares e recursos marinhos para o desenvolvimento 
sustentável;

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

12. Assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis;

13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do 
clima e seus impactos*

10. Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as
florestas, combater à desertificação, bem como deter e
reverter a degradação do solo e deter a perda de
biodiversidade;

16. 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;

17. Fortalecer os mecanismos de implementação e
revitalizar a parceria global para o desenvolvimento
sustentável.



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





Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

 10 ODS de impacto direto na Infância e Adolescência



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

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

Metas ODS que impactam crianças e adolescentes

1.1 Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares,
atualmente medida como pessoas que vivem com menos de US$ 1,25 por dia

1.2 Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e
crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de
acordo com as definições nacionais

1.3 Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados,
para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e
vulneráveis.



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

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

METAS INDICADORES

Meta 1.1 – Até 2030, erradicar a pobreza
extrema para todas as pessoas em todos os
lugares, atualmente medida como pessoas
vivendo com menos de US$ 1,25 por dia. Percentual da população vivendo abaixo da linha

nacional de extrema pobreza (R$ 77,00 por
mês)

Meta 1.2 – Até 2030, reduzir pelo menos à
metade a proporção de homens, mulheres e
crianças, de todas as idades, que vivem na
pobreza, em todas as suas dimensões, de
acordo com as de definições nacionais

Meta 1.3 – Implementar, em nível nacional,
medidas e sistemas de proteção social
apropriados para todos, incluindo pisos, e, até
2030, atingir a cobertura substancial dos pobres e
vulneráveis.

Percentual de famílias inscritas no Cadastro Único
para programas sociais com renda familiar
per capita de até ½ salário mínimo no Município



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

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

Competências Municipais

• identificar quem são as pessoas mais pobres e vulneráveis de suas cidades e dirigir os recursos e
serviços necessários para ajudá-los a vencer a pobreza

• juntamente com os Estados e União, cuidar da saúde e da assistência social, da proteção e da
garantia das pessoas portadoras de deficiência.

• são obrigações: proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, promover
programas de construção de moradias e melhorar as condições habitacionais e de saneamento
básico, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização

• fortalecer as parcerias com os demais setores, especialmente com o setor privado, com a
sociedade civil e com as instituições de pesquisa e de ensino, articulando e potencializando os
esforços

• desvendar os caminhos para acessar os recursos federais, estaduais e dos demais fundos
existentes – públicos ou privados –, destinados a atender aos programas que podem contribuir
para o cumprimento deste objetivo



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

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

Metas ODS que impactam crianças e adolescentes

2.1 Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular
os pobres e pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo crianças, a alimentos
seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano.

2.2 Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir até 2025 as
metas acordadas internacionalmente sobre desnutrição crônica e desnutrição em
crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos
adolescentes, mulheres grávidas, lactantes e pessoas mais velhas.



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

METAS INDICADORES

Meta 2.1 – Até 2030, acabar com a fome e
garantir o acesso de todas as pessoas, em
particular os pobres e pessoas em situações
vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos
seguros, nutritivos e suficientes durante todo o
ano.

Prevalência de desnutrição;
Prevalência de insegurança alimentar moderada
ou grave na população;

Meta 2.2 – Até 2030, acabar com todas as formas
de desnutrição, inclusive pelo alcance, até 2025,
das metas acordadas internacionalmente sobre
desnutrição crônica e desnutrição em crianças
menores de cinco anos de idade, e atender às
necessidades nutricionais de meninas
adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e
pessoas idosas.

Nascidos vivos com baixo peso;
Menores de cinco anos de idade com baixo peso;
Menores de cinco anos de idade com baixa 
estatura;

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



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Competências Municipais

• Reconhecer a alimentação como direito humano fundamental.

• Criar uma política municipal de segurança alimentar e nutricional sustentável, que promova a
intersetorialidade com as demais políticas públicas.

• A partir da política devem ser realizadas as conferências municipais e elaborado o Plano Municipal
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, como instrumento de articulação de programas
e ações.

• Fornecimento de água e o saneamento básico nas áreas urbanas e rurais dos Municípios (a ser
tratada no ODS 6).

• Nas zonas rurais, o Município pode gerir os recursos naturais, principalmente o uso do solo e da
água, e incentivar a produção agrícola sustentável junto a pequenos produtores, além de organizar
o transporte dos produtos para alcançar o mercado local e o armazenamento de alimentos.

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



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Metas ODS que impactam crianças e adolescentes

3.1 Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 por 100 
mil nascidos vivos.
3.2 Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 
cinco anos de idade.
3.5 Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de 
drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool.
3.7 Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, 
incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da 
saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais.

3. Assegurar uma vida saudável e promover o  bem-estar 
para todos, em todas as idades;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

METAS INDICADORES

3.1 Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade
materna global para menos de 70 por 100 mil
nascidos vivos.

Óbitos maternos
Taxa de mortalidade materna a cada 100 mil 
nascidos vivos

3.2 Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de
recém-nascidos e crianças menores de cinco anos
de idade.

Taxa de mortalidade neonatal (nº de óbitos na 
idade de 0 a 27 dias por mil nascidos vivos).

Taxa de mortalidade infantil (nº de óbitos infantis 
menores de 1 ano – por mil nascidos vivos).

Taxa de mortalidade na infância (nº de óbitos de 
menores de 5 anos de idade por mil nascidos 
vivos).

3. Assegurar uma vida saudável e promover o  bem-
estar para todos, em todas as idades;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

METAS INDICADORES

3.5 Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso
de substâncias, incluindo o abuso de drogas
entorpecentes e uso nocivo do álcool.

Número de casos de hospitalização por abuso de
álcool

3.7 Até 2030, assegurar o acesso universal aos
serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo
o planejamento familiar, informação e educação,
bem como a integração da saúde reprodutiva em
estratégias e programas nacionais.

Porcentagem de mulheres em idade reprodutiva
(15 a 49 anos) que precisam de métodos
modernos de planejamento familiar.

Taxa de natalidade de adolescentes (10 a 14 anos,
15 a 19 anos) por 1.000 mulheres nessa faixa
etária.

3. Assegurar uma vida saudável e promover o  bem-
estar para todos, em todas as idades;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Competências Municipais

• A Constituição Federal estabelece acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, por
meio da criação de um Sistema Único de Saúde (SUS), e determina que as ações e os serviços públicos
de saúde integrem uma rede regionalizada e hierarquizada, organizada de acordo com as diretrizes da
descentralização, do atendimento integral e da participação da comunidade.

• O SUS é então constituído pela conjugação das ações e dos serviços de promoção, proteção e
recuperação da saúde executados pelos Entes federativos. O acesso às ações e aos serviços de saúde
inicia-se pelas portas de entrada do SUS, preferencialmente ordenado pela atenção primária – que
são as unidades de saúde dos Municípios –, e têm continuidade na rede regionalizada e
hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.

• Fortalecer as parcerias com os demais setores, especialmente com o setor privado, com a sociedade
civil e com as instituições de pesquisa e de ensino, articulando e potencializando os esforços.

• Desvendar os caminhos para acessar os recursos federais, estaduais e dos demais fundos existentes –
públicos ou privados.

3. Assegurar uma vida saudável e promover o  bem-estar para 
todos, em todas as idades;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Metas ODS que impactam crianças e adolescentes

4.1 até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e
secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduzam a resultados de
aprendizagem relevantes e eficazes
4.2 até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um
desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de
modo que eles estejam prontos para o ensino primário
4.3 até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à
educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo
universidade
4.4 até 2030, aumentar x% o número de jovens e adultos que tenham habilidades
relevantes, incluindo competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho
decente e empreendedorismo

4. Garantir educação inclusiva e equitativa de qualidade, 
e promover oportunidades de aprendizado ao longo da 
vida para todos;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Metas ODS que impactam crianças e adolescentes

4.5 até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de
acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis,
incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de
vulnerabilidade
4.6 até 2030, garantir que todos os jovens e pelo menos x% dos adultos, homens e
mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de
matemática
4.7 até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, incluindo, entre outros, por
meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis,
direitos humanos, igualdade de gênero, da promoção de uma cultura de paz e não-
violência, cidadania global, e da valorização da diversidade cultural e da contribuição da
cultura para o desenvolvimento sustentável

4. Garantir educação inclusiva e equitativa de qualidade, 
e promover oportunidades de aprendizado ao longo da 
vida para todos;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

METAS INDICADORES

4.1 até 2030, garantir que todas as meninas e meninos
completem o ensino primário e secundário livre,
equitativo e de qualidade, que conduzam a resultados de
aprendizagem relevantes e eficazes

Taxa de escolarização líquida no ensino fundamental da 
população de 6 a 14 anos (em %).

Taxa de escolarização líquida no ensino médio da
população de 15 a 17 anos (em %).

Taxa de adequação da idade/série.

Taxa de escolarização bruta e liquida da população de
4 a 5 anos na pré-escola.

4.2 até 2030, garantir que todos os meninos e meninas
tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na
primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de
modo que eles estejam prontos para o ensino primário

Taxa de cobertura em creche e pré-escola

4. Garantir educação inclusiva e equitativa de qualidade, 
e promover oportunidades de aprendizado ao longo da 
vida para todos;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

METAS INDICADORES

4.3 até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos
os homens e mulheres à educação técnica, profissional e
superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo
universidade

Proporção de alunos com aprendizado adequado
à sua etapa escolar.

Nível médio de escolaridade da população

Acesso ao ensino profissional e superior

4.4 até 2030, aumentar o número de jovens e adultos
que tenham habilidades relevantes, incluindo
competências técnicas e profissionais, para emprego,
trabalho decente e empreendedorismo

4.5 até 2030, eliminar as disparidades de gênero na
educação e garantir a igualdade de acesso a todos os
níveis de educação e formação profissional para os mais
vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos
indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade

Proporção do número de matrículas de
mulheres/meninas nos níveis de Ensino Fundamental em
relação à população alvo.

4. Garantir educação inclusiva e equitativa de qualidade, 
e promover oportunidades de aprendizado ao longo da 
vida para todos;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

METAS INDICADORES

4.6 até 2030, garantir que todos os jovens e pelo menos
x% dos adultos, homens e mulheres, estejam
alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico
de matemática

Percentual de jovens do 9º ano do ensino fundamental que
atinge nível 5 na escala da Prova Brasil (Anresc) ou
Percentual de jovens do 3º ano do ensino médio que
atinge nível 5 da escala da Aneb.

Taxa de analfabetismo da população acima de 24 anos e
subdividido em outras faixas etárias.

4.7 até 2030, garantir que todos os alunos adquiram
conhecimentos e habilidades necessárias para promover
o desenvolvimento sustentável, incluindo, entre outros,
por meio da educação para o desenvolvimento
sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos
humanos, igualdade de gênero, da promoção de uma
cultura de paz e não-violência, cidadania global, e da
valorização da diversidade cultural e da contribuição da
cultura para o desenvolvimento sustentável

Percentual de matriculas na rede pública em tempo
integral na educação básica.

Percentual de escolas da rede pública que atingiram
ou ultrapassaram a meta do Ideb (anos iniciais e anos
finais) índice de desenvolvimento da educação básica.

4. Garantir educação inclusiva e equitativa de qualidade, 
e promover oportunidades de aprendizado ao longo da 
vida para todos;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Competências Municipais

• No plano local as questões da educação devem estar em sintonia com as determinações legais e
constitucionais.

• Elaborar ou revisar seus planos municipais de educação. Eles devem estar em consonância com
o PNE.

• Formação e a ampliação das equipes de gestão que atuam na área da educação, são também
atribuições dos Municípios. Essas equipes devem estar capacitadas para implantar e gerir as
políticas públicas da educação.

• Formar educadores é uma atribuição que ficou a cargo dos Municípios.
• Fortalecer as parcerias com os demais setores, especialmente com o setor privado, com a

sociedade civil e com as instituições de pesquisa e de ensino, articulando e potencializando os
esforços.

• Também vale desvendar os caminhos para acessar os recursos federais, estaduais e dos demais
fundos existentes – públicos ou privados.

4. Garantir educação inclusiva e equitativa de qualidade, 
e promover oportunidades de aprendizado ao longo da 
vida para todos;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Metas ODS que impactam crianças e adolescentes

5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas,
em toda parte.
5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas
esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos.
5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros forçados de
crianças e mutilações genitais femininas.
5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos,
como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência
Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD) e da Plataforma de Ação de
Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão.

5. Alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

METAS INDICADORES

5.1 Acabar com todas as formas de discriminação
contra todas as mulheres e meninas, em toda
parte.

Se os marcos legais estão ou não em vigor para
promover, reforçar e monitorar a igualdade e a não
discriminação com base em gênero.

5.2 Eliminar todas as formas de violência contra
todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e
privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e
de outros tipos.

Número de casos de violência doméstica, sexual 
e/ou outras violências – frequência segundo 
Município de residência.

5. Alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

METAS INDICADORES

5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os
casamentos prematuros forçados de crianças e mutilações
genitais femininas.

Número de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos 
casadas ou vivendo em união.

Número de adolescentes do sexo feminino entre 15 e 17 
anos casadas ou vivendo em união.

5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e
reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em
conformidade com o Programa de Ação da Conferência
Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD) e
da Plataforma de Ação de Pequim e os documentos
resultantes de suas conferências de revisão.

Número de estabelecimentos de saúde cadastrados no
SUS que realizam procedimentos para a interrupção
voluntária de gravidez para casos previstos em lei.

Taxa de mortalidade por câncer de mama.

Taxa de mortalidade por câncer de colo de útero.

5. Alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Competências Municipais

• Os Municípios não têm obrigações diretas, legais e constitucionais, como a educação e saúde,
por exemplo.

• Diagnóstico da situação das desigualdades de gênero, como serviços prestados de forma
discriminatória, práticas de emprego desiguais, nível de violência contra as mulheres.

• Os Municípios podem identificar e abordar as barreiras para garantir um acesso igualitário para
as mulheres a todos os serviços públicos.

• Estruturar e integrar a rede de atendimento e assistência às mulheres vítimas de violência
doméstica e nos espaços públicos.

• Ampliação da oferta de vagas em creches, que permitam que as mães possam trabalhar cientes
de que seus filhos estão sob cuidados e atenção.

5. Alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Competências Municipais

• Estímulo à participação das mulheres em cargos de liderança (vereadoras, secretárias, prefeitas).
São as mulheres líderes as mais adequadas para desafiar os estereótipos de gênero e servir de
exemplo às meninas e jovens.

• Atenção aos espaços públicos para que representem menos riscos às mulheres que circulam em
horários de pouco movimento ou pouca luz. Reforçar a iluminação pública, impedir que existam
terrenos baldios com mato alto, tapumes desprotegidos e melhorar a segurança são ações
muitas vezes simples e que podem ser feitas com poucos recursos.

• Fortalecer parcerias com os demais setores, especialmente com a sociedade civil, articulando e
potencializando os esforços.

• Uma medida importante para isso é a criação do Conselho Municipal de Segurança das
Mulheres.

5. Alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Metas ODS que impactam crianças e adolescentes

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a agua potável, segura e acessível
para todos

6.2 Até 2030, conseguir o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para
todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as
necessidades das mulheres e meninas, e daqueles em situação de vulnerabilidade

6. Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e 
saneamento para todos;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

METAS INDICADORES

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e
equitativo a agua potável, segura e acessível para
todos

Percentual de pessoas com acesso a água (rede pública
+ poço/nascente + outros).

Índice de consumo de água per capita.

Avaliação oferta/demanda do abastecimento urbano de 
água por Município.

6.2 Ate 2030, conseguir o acesso a saneamento e
higiene adequados e equitativos para todos, e
acabar com a defecação a céu aberto, com
especial atenção para as necessidades das
mulheres e meninas, e daqueles em situação de
vulnerabilidade

6. Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e 
saneamento para todos;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Competências Municipais

• A provisão de água potável e saneamento é de responsabilidade dos governos municipais
• Estabelecer os marcos institucionais para favorecer a participação social no planejamento e na

implantação de políticas públicas de gestão sustentável da água e saneamento para todos.
• A sociedade deve ser mobilizada e ajudar no controle do uso da água e no monitoramento da

proteção do meio ambiente, além do planejamento da demanda por este recurso.
• Promover ações de educação e saúde sobre o uso da água e sobre saneamento básico também

são atribuições dos governos municipais.
• Definir metas claras de expansão e de qualidade no seu Plano Municipal de Saneamento.
• Buscar apoio financeiro na Caixa Econômica Federal, que, por meio do programa Saneamento

para Todos, oferece recursos para empreendimentos e ações de saneamento básico aos
Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal.

6. Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e 
saneamento para todos;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Metas ODS que impactam crianças e adolescentes

8.5. Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as
mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e
remuneração igual para trabalho de igual valor

8.6. Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação
ou formação

8.7. Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a
escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e eliminação das
piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-
soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas

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



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

METAS INDICADORES

8.5. Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e
trabalho decente todas as mulheres e homens, inclusive
para os jovens e as pessoas com deficiência, e
remuneração igual para trabalho de igual valor

Pessoal Ocupado assalariado

Pessoal ocupado total

8.6. Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de
jovens sem emprego, educação ou formação

Taxa de desemprego entre jovens

Taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais de 
idade

Nº médio de anos de estudo da população de 15 anos ou 
mais de idade.

8.7. Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o
trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o
tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e eliminação
das piores formas de trabalho infantil, incluindo
recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até 2025
acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas

Nº de crianças e adolescentes afastados de situação  
irregular de trabalho infantil.

Número de trabalhadores cujos contratos foram 
formalizados no curso da ação fiscal do trabalho escravo.

Pessoas de 5 a 17 anos ocupadas

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



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Competências Municipais

• formulação de estratégias de desenvolvimento econômico que aproveitem as oportunidades,
vocações e recursos exclusivos de seus territórios. 
• apoiar a formalização e a introdução de pequenos empresários e produtores no mercado de 

compras e contratações locais. 
• Trabalho contínuo de busca ativa em relação à identificação de casos de trabalho infantil
• Construção de uma rede de articulação contínua para prevenção e combate ao trabalho infantil
• Articulação de parcerias com Justiça do Trabalho, MPT e empresas

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



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Metas ODS que impactam crianças e adolescentes

Meta 10.1 – Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da
população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional.

Meta 10.2 – Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos,
independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica
ou outra.

Meta 10.3 – Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado,
inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias
e promover legislação, políticas e ações adequadas a este respeito.

Meta 10.4 – Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e alcançar
progressivamente uma maior igualdade.

10. Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

METAS INDICADORES

Meta 10.1 – Até 2030, progressivamente alcançar e
sustentar o crescimento da renda dos 40% da população
mais pobre a uma taxa maior que a média nacional.

Renda domiciliar per capitados 40% mais pobres.

Meta 10.2 – Até 2030, empoderar e promover a inclusão
social, econômica e política de todos,
independentemente da idade, sexo, deficiência, raça,
etnia, origem, religião, condição econômica ou outra.

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Meta 10.3 – Garantir a igualdade de oportunidades e
reduzir as desigualdades de resultado, inclusive por
meio da eliminação de leis, políticas e práticas
discriminatórias e promover legislação, políticas e ações
adequadas a este respeito.

Taxa de distorção idade série no ensino  
fundamental da rede pública.

Grau de acessibilidade dos espaços públicos

Meta 10.4 – Adotar políticas, especialmente fiscal,
salarial e de proteção social, e alcançar
progressivamente uma maior igualdade.

Índice de Gini.
Razão entre a massa salarial média recebida pelo
decil (10%) superior dos trabalhadores de maior 
renda e 40% dos trabalhadores de menor renda.

10. Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Competências Municipais

• Identificação de todas essas desigualdades, o que se dá por meio da análise dos indicadores de
todos os setores que contribuem para elas, de forma desagregada, ou seja, focalizando os
grupos mais desfavorecidos. Por exemplo: posso saber sobre o nível geral de exclusão de
crianças da escola no meu Município. Mas quantos são meninos e quantos são meninas? Em
qual idade a exclusão está mais acentuada? Qual o nível de renda dos mais excluídos? Onde e
como vivem?

• Priorizar a universalização dos serviços de sua competência que afetam a desigualdade, como
abastecimento de água e saneamento, projetos de habitação de interesse social, coleta de lixo,
educação infantil e ensino fundamental, iluminação pública, assistência social etc., nas áreas
mais vulneráveis.

• trabalhar de forma articulada e com parcerias com todos os atores e instituições que possam
contribuir para a redução das desigualdades, o que está conectado ao ODS 17.

• Medidas institucionais, como a eliminação de leis discriminatórias e a promoção de leis
adequadas, são instrumentos importantes para o caminho da redução das desigualdades.

10. Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Metas ODS que impactam crianças e adolescentes

11.1 Ate 2030, garantir o acesso de todos a uma habitação segura, adequada, a preço
acessível, serviços básicos e melhoria das favelas

11.2 Ate 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis,
sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por
meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades
das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com
deficiência e idosos

11.7 Ate 2030, proporcionar o acesso universal aos espaços públicos verdes, seguros,
inclusivos e acessíveis, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e
pessoas com deficiências

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



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

METAS INDICADORES

11.1 Ate 2030, garantir o acesso de todos a uma
habitação segura, adequada, a preço acessível, serviços
básicos e melhoria das favelas

Percentual de domicílios com casas de taipa+madeira
Aproveitada em relação ao total de domicílios.

11.2 Ate 2030, proporcionar o acesso a sistemas de
transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço
acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária
por meio da expansão dos transportes públicos, com
especial atenção para as necessidades das pessoas em
situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas
com deficiência e idosos

Taxa de mortalidade por acidentes de transportes 
terrestres.

11.7 Ate 2030, proporcionar o acesso universal aos
espaços públicos verdes, seguros, inclusivos e acessíveis,
particularmente para as mulheres e crianças, pessoas
idosas e pessoas com deficiências

Proporção de área verde por habitante

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



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Competências Municipais

• Formular políticas específicas de habitação, saneamento, mobilidade urbana e proteção e
defesa civil.

• Prover suas instituições com estruturas e pessoal qualificado para lidar com os desafios e
conflitos inerentes aos diversos interesses envolvidos.

• Com relação à política de proteção e defesa civil, compete ao Município coordenar ações de
prevenção, identificar, mapear e fiscalizar a ocupação de áreas de risco, incorporar a ações de
defesa civil no planejamento municipal, atender às pessoas afetadas por eventuais desastres ou
incidentes, levando em conta especificidades do público de crianças e adolescentes.

• Cabe também ao Município cuidar do seu patrimônio e promover serviços básicos que garantam
a qualidade de vida de seus habitantes.

• Cuidar da assistência social, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
• Prover transporte público de qualidade e com acessibilidade para todos.
• Proteger seu patrimônio cultural e natural.

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



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Metas ODS que impactam crianças e adolescentes

16.1 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade
relacionadas a isto, em todos os lugares

16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura
contra crianças

16.3 Promover o Estado de Direito, a nível nacional e internacional, e garantir a
igualdade de acesso à justiça, para todos

16.7 Garantir a tomada de decisões ágil, inclusiva, participativa e representativa a todos
os níveis

16.9 Até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento

16. 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;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

METAS INDICADORES

16.1 Reduzir significativamente todas as formas
de violência e as taxas de mortalidade
relacionadas a isto, em todos os lugares

Taxa de homicídios por 100.000 habitantes.

Taxa de homicídios de jovens (15 a 19 anos) por 100 mil 
habitantes.

Taxa de mortes por violência no trânsito

16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e
todas as formas de violência e tortura contra
crianças

Número de ocorrências de abuso, exploração, tráfico
(fonte: disque 180).

16.3 Promover o Estado de Direito, a nível
nacional e internacional, e garantir a igualdade de
acesso à justiça, para todos

16. 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;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

METAS INDICADORES

16.7 Garantir a tomada de decisões ágil, inclusiva,
participativa e representativa a todos os níveis

16.9 Até 2030, fornecer identidade legal para
todos, incluindo o registro de nascimento

Percentual de pessoas com registro civil, do total de 
nascidos vivos

16. 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;



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Competências Municipais

• Articulação entre os órgãos;
• Instalação dos Conselhos Municipais de Segurança 
• Articulação da Rede Local para construção de estruturas de prevenção e fluxos de atendimento 

à violência contra a criança
• Organização de campanhas educativas de caráter contínuo
• Articulação de parcerias

16. 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;















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”




