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2) Secretaria Executiva, eleita pelos integrantes do Comitê Gestor (CG), é responsável pela

coordenação geral e operacionalização da Estratégia ODS, em colaboração com o CG, podendo 

ser rotativa entre as organizações que fazem parte do Comitê Gestor. Até 2021, a Secretaria 

executiva estará a cargo da Agenda Pública. Após esse momento, o CG elegerá uma outra 

organização responsável; 

3) Membros da Rede, organizações que aderiram formalmente à Estratégia ODS, aceitas após

a avaliação do CG. Acompanham e participam das estratégias, metodologias e atividades da 

rede, comprometendo-se com os princípios propostos na carta. Quando solicitado, 

disponibilizam informações na plataforma da Estratégia ODS sobre as suas atividades voltadas 

aos objetivos da rede; 

4) Grupo de Especialistas, composto por profissionais envolvidos diretamente com os ODS,

cuja expertise no tema é de grande relevância para a atuação da rede. 

SOBRE O COMITÊ GESTOR 

As organizações que compõem o Comitê Gestor da Estratégia ODS (Agenda Pública, Centro de 

Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas - GVCES, Frente Nacional de Prefeitos, 

Fundação Abrinq, Fundación Avina, GIFE - Grupo de Institutos Fundações e Empresas, 

Instituto Ethos, Programa Cidades Sustentáveis, Rede Brasil do Pacto Global), na condição de 

promotores da Carta de Princípios e Compromissos, assumem as responsabilidades adicionais 

de: 

1. Elaborar, contribuir e implementar, juntamente com a Secretaria Executiva, um plano 

estratégico-operativo que organize e anime as ações da rede, realizando a sua atualização e 

revisão estratégica sempre que necessário, garantindo assim a efetividade do mesmo; 

2. Criar e tornar disponíveis em seu site os conteúdos e instrumentos necessários à 

implementação dos ODS (logotipos e peças de comunicação, materiais sobre a implementação 

e gestão dos compromissos que compõem esta carta, ferramentas e casos de boas práticas) a 

fim de harmonizar a linguagem entre todos os signatários para que os membros se enxerguem 

como parte da rede e como parte do processo de implementação dos ODS no país; 










