O QUE SÃO OS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?
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).

ANTECENDENTES DOS ODS
CENÁRIO INTERNACIONAL

2000 a 2015 –
Objetivos do
Desenvolvimento
do Milênio (ODM)

2012 – Conferência
das Nações Unidas
sobre o
Desenvolvimento
Sustentável (Rio +
20) - Jun

2015 – Relatório
Síntese para a
agenda pós-2015
(O Caminho para
a Dignidade em
2030) – Jan

2015 - Conferência
Internacional
sobre
Financiamento
para o
Desenvolvimento
(Adis Abeba) - Jul

2015 – Cúpula das
Nações Unidas
sobre o
Desenvolvimento
Sustentável- Set

2015 – Conferência
das Nações Unidas
sobre Mudança
Climática (COP 21)
– Nov/Dez

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.
2000 - 2015

8 Objetivos
21 Metas
60 Indicadores

2016 - 2030

17 Objetivos
169 Metas
231 Indicadores

O QUE O BRASIL TEM FEITO PARA GARANTIR A
IMPLEMENTAÇÃO DOS ODS?

2016 – Instalação
da Comissão
Nacional dos ODS
(CNODS) Decreto
8.892/2016 - Out

2017 – Início dos
Trabalhos da
CNODS – Jul

2018 –
Lançamento do
Plano de Ação da
CNODS - Mar

2018 –Instalação
das Câmaras
Técnicas da
CNODS – Jul a Dez

2018 – Adaptação
Nacional das
Metas dos ODS –
Set a Dez

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

CONDIÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO
DOS ODS NO BRASIL
ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES EM MÚLTIPLAS DIMENSÕES

Idade

Gênero

Territórios

“Não deixar
ninguém para trás”
Diversidades étnico-raciais

Definição e monitoramento das metas e
indicadores

Os ODS não são novidade, são o
cotidiano dos municípios
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.
2.
3.
4.

Criar e/ou implementar Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.
Construir e implementar protocolos para a gestão do o uso do solo e da água.
Fomentar a produção agrícola sustentável na agricultura familiar
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.

Os ODS não são novidade, são o
cotidiano dos municípios
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.

Os ODS não são novidade, são o
cotidiano dos municípios
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 O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS –
CMDCA; CONSELHOS TUTELARES E EXECUTIVO?
As políticas e programas
públicos devem estar
orientadas aos resultados
pretendidos pelas metas e
indicadores

Permite avaliar se os esforços
de políticas públicas estão
gerando impacto

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

Orienta a tomada de decisão política
Permite a correção de rota, para potencializar a implementação ao longo do tempo
Facilita a construção da narrativa

PROJETO DE FORTALECIMENTO DA REDE
ESTRATÉGIA ODS
Coordenação

Parceiros

Cofinanciamento

PROJETO DE FORTALECIMENTO DA
REDE EODS
OBJETIVOS
Ampliar a capacidade de articulação, mobilização e incidência política em favor
da dos ODS no Brasil com prioridade na redução das desigualdades de gênero,
geracional e étnico- racial.

Contribuir para a efetiva implementação dos ODS e a Agenda 2030 no país –
foco prioritário nos municípios.
Fortalecer a Estratégia ODS como rede de Organizações de referência na
articulação multissetorial.

O QUE É A ESTRATÉGIA ODS?
A Estratégia ODS é uma coalizão, criada em
2015, que reúne organizações representativas
da sociedade civil, do setor privado, de
governos locais e da academia com o
propósito de ampliar e qualificar o debate a
respeito dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável no Brasil e de mobilizar, discutir e
propor meios de implementação efetivos para
essa agenda.
www.estrategiaods.org.br
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