


O que são os ODS?

Os Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) são uma 

agenda mundial adotada 

durante a Cúpula das Nações 

Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável 

em setembro de 2015 

composta por 17 objetivos e 

169 metas a serem atingidos 

até 2030.



O que são os ODS?

ORGANIZAÇÃO DOS ODS 
EM EIXOS TEMÁTICOS



O que são os ODS?

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

HISTÓRICO MUNDIAL



O que são os ODS?

2016 – Instalação 

da 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

2019 – Extinção da 

CNODS Decreto 

9.759/2019 

(decreto do 

“revogaço”)

BRASIL



Fundação Abrinq e os 
ODS

10 dos 17 ODS estão diretamente relacionados à Criança e ao Adolescente



Fundação Abrinq e os 
ODS

10 dos 17 ODS são diretamente trabalhados nos municípios brasileiros



Financiamento • Desde 2015 (Conferência das Nações Unidas 

para o Financiamento do Desenvolvimento 

Sustentável – Adis Abeba), os mecanismos e 

organizações de cooperação e 

financiamento (bancos, agências, empresas, 

governos, fundos, etc) recebem a diretriz de 

orientar suas políticas para o 

desenvolvimento sustentável.

• O FMI, Banco Mundial e PNUD estimam que 

é necessário aportar 2,6 trilhões de dólares 

por ano até 2030 para garantir o 

financiamento da implementação dos ODS 

no mundo, e em especial nos países em 

desenvolvimento

Fundação Abrinq e os 
ODS



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.

O que é?



PARCEIROS INSTITUCIONAIS

COMITÊ 
GESTOR 

ESTRATÉGIA 
ODS

PROJETO DE FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA ODS



Estratégia ODS

Os municípios da Estratégia ODS têm acesso a um 

suporte técnico para a inserção dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável em seus instrumentos de 

gestão, através de materiais como:

- Metodologias exclusivas

- Publicações

- Webinars e podcasts

- Artigos

- Eventos e Discussões

Por que fazer parte?

Momento da adesão do município de Barueri



Estratégia ODS

Para fazer parte, a prefeitura do município deve assinar 

um termo de adesão, disponível em:

http://www.estrategiaods.org.br/como-participar/

Como fazer parte?

http://www.estrategiaods.org.br/como-participar/


Projeto de Fortalecimento 
da Estratégia ODS

Contribuir para a efetiva implementação dos ODS e a Agenda 2030 no 

Brasil

Fortalecer a Estratégia ODS como rede de referência na articulação 

multissetorial, para ampliar a participação e incidência da sociedade civil 

na implementação dos ODS e da Agenda 2030 no Brasil, com foco na 

redução das desigualdades de gênero, geracional e étnico-racial.

Objetivos 



Projeto de Fortalecimento 
da Estratégia ODS

Produtos/Resultados 

Atrair 200 organizações da 
sociedade civil, setor privado e 
governos locais para a 
coalização Estratégia ODS

Fortalecimento institucional da 
EODS e sua consolidação 
enquanto rede multissetorial
de atuação nacional para 
implementação dos ODS

• Fortalecimento da 
governança da Estratégia 
ODS.

• Adesão de 200 novos 
membros à rede

• Realização de 8 Encontros 
Regionais. 

AÇÃO RESULTADO ESPERADO PRODUTO



Projeto de Fortalecimento 
da Estratégia ODS

Governos, setor privado, 
organizações da sociedade civil 
e sociedade brasileira 
apropriados dos ODS como 
agenda para a redução das 
desigualdades

Disseminação dos ODS no 
Brasil e sensibilização da 
sociedade e de atores 
estratégicos para a redução 
das desigualdades

• Campanha nacional de 
sensibilização da sociedade 
pela redução das 
desigualdades sociais por 
meio dos ODS.

• Produção de 6 publicações 
setoriais para os ODS.

AÇÃO RESULTADO ESPERADO PRODUTO

Produtos/Resultados 



Projeto de Fortalecimento 
da Estratégia ODS

Incorporação e implementação 
dos ODS nos instrumentos de 
gestão governamental e 
políticas públicas de 150 
municípios

Apoiar e fomentar a 
implementação subnacional 
dos ODS por meio da criação e 
disseminação de metodologias 
que contribuam para a ação 
municípios brasileiros

• Sistematização e Desenvolvimento de 

metodologias de implementação dos 

ODS nos governos, setor privado e 

OSC’s.

• Treinamento, formação e apoio 

técnico a 150 municípios para a 

implementação dos ODS nos 

instrumentos de gestão e políticas

• Capacitação de órgãos de controle 

(Tribunais de Contas)

AÇÃO RESULTADO ESPERADO PRODUTO

Produtos/Resultados 



Projeto de Fortalecimento 
da Estratégia ODS

Capacitação de 400 
organizações de todos os 
setores (governos, terceiro 
setor e setor privado) em 
incidência, monitoramento e 
implementação dos ODS, com 
foco na redução das 
desigualdades de gênero, 
geracional e étnico-racial.

Mobilizar e capacitar 
organizações de todos os 
setores (governos, terceiro 
setor e setor privado) para o 
monitoramento e a incidência 
na implementação dos ODS no 
Brasil

• Realização de webinars de 
formação.

• Metodologias (O que são os ODS?, 
ODS para grupos vulneráveis, 
incidência política e 
monitoramento) 

• Realização de eventos de formação 
setoriais.

• Concurso de financiamento de 
projetos

AÇÃO
RESULTADO ESPERADO

PRODUTO

Produtos/Resultados 



O projeto criou um GT de Cidades, no qual membros 

de diferentes organizações do comitê gestor se 

reúnem para discutir as novas ações e o suporte 

técnico oferecido aos municípios que fazem parte da 

Estratégia ODS.

Projeto nos municípios



Uma das metodologias que os municípios da 

Estratégia ODS receberam explicou como 

relacionar os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável ao Plano Municipal para Infância e 

Adolescência (PMIA).

Projeto nos municípios



Nova metodologia em Atibaia

Atibaia foi selecionada pela FNP como case para a

mobilização de mais 30 municípios brasileiros, que

trabalharão com a entidade municipalista no

âmbito do projeto de Fortalecimento da Estratégia

ODS.

Para o desenvolvimento do projeto será utilizado o

trabalho iniciado pela Coordenadoria Especial de

Planejamento Estratégico, em 2018, de localização

dos ODS no Plano Plurianual (PPA) do município e

nas pastas da Administração Municipal, e que

agora conta com a participação da Secretaria de

Planejamento e Finanças, Controladoria e

Secretaria de Saúde.

Projeto nos municípios



35 municípios fazem 

parte da Estratégia 

ODS até o momento

Projeto nos municípios



Cinco municípios do

Rio Grande do Norte

Guaratinguetá/SP

Francisco Morato/SP

Cascavel/PR

Projeto nos municípios



Boas práticas – Francisco Morato

O município de Francisco Morato é um dos mais

novos membros da Estratégia ODS. Sua prefeita

Renata Sene, já inseriu os ODS em seu plano de

governo durante as eleições. Hoje em dia, todas as

ações realizadas pela prefeitura devem ser

justificadas de acordo com os esforços necessários

para se atingir as metas dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável

Projeto nos municípios



Artigo no Anuário Multi Cidades

A mais nova edição do Anuário Multi Cidades, que

foi lançada durante a 76ª Reunião Geral da Frente

Nacional de Prefeitos (FNP), em Salvador, na Bahia,

conta com um artigo elaborado por membros da

Estratégia ODS, sobre o financiamento dos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

nas cidades. O texto apresenta os principais

benefícios e desafios dos municípios para

implementar os ODS na gestão.

http://www.estrategiaods.org.br/estrategia-ods-
lanca-artigo-em-anuario-multi-cidades-2020-da-fnp/

Projeto nos municípios

http://www.estrategiaods.org.br/estrategia-ods-lanca-artigo-em-anuario-multi-cidades-2020-da-fnp/


Seminário durante a 76ª Reunião Geral da FNP

A “Implementação dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas cidades”

foi tema de seminário proposto pela Estratégia

ODS, durante a 76ª Reunião Geral da Frente

Nacional de Prefeitos (FNP). Na tarde de quarta-

feira, 9, prefeitos das regiões Norte, Nordeste e

Sudeste falaram sobre suas experiências na

implementação da Agenda 2030 e a utilização dos

ODS como instrumento de planejamento e gestão.

Projeto nos municípios



Estratégia ODS na Assembleia Geral da ONU

Representantes da Estratégia ODS foram

recebidos, em Nova Iorque, pela Missão

Permanente do Brasil junto à ONU, representada

pelo ministro Ricardo Monteiro.

Na ocasião, foram apresentadas as ações

realizadas durante o Projeto de Fortalecimento da

Estratégia ODS e entregue o relatório de

indicadores da desigualdade no Brasil, que,

segundo o ministro, é uma importante ferramenta

para sensibilizar os integrantes do governo e

reportar os progressos do país em relação ao tema

e aos ODS.

Projeto nos municípios



Lançamento de Relatório sobre desigualdades

Ainda durante a visita em Nova Iorque, a Estratégia

ODS lançou um relatório de indicadores sobre

desigualdade no Brasil.

O relatório de 40 páginas oferece uma forma

eficiente de identificar as desigualdades no Brasil

por meio de uma inteligência voltada para os

indicadores.

Projeto nos municípios



Para fazer parte da Estratégia ODS, o município se 

compromete a:

1. Disseminar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável;

2. Mobilizar e articular atores-chave de organizações 

públicas, privadas e da sociedade civil para engajamento na 

implementação dos ODS;

3. Disponibilizar equipe e condições para o 

desenvolvimento das atividades do projeto;

4. Integrar a Estratégia ODS – Termo de Adesão à 

Estratégia ODS;  

5. Implementar os ODS em um instrumento de 

planejamento; ou desenvolver ações ou projetos para alcance 

dos ODS e de suas metas.

Termo de adesão dos municípios

Projeto nos municípios


