
Estratégia ODS e governos 
locais



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?

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



Desenvolvimento 
Sustentável

CONCEITOS BÁSICOS

Princípio orientador – Governos, instituições privadas, organizações e 
empresas;

Desenvolvimento – questões econômicas, de direitos humanos, 
participação social, políticas públicas e inovação.

Deve ir além das necessidades básicas tradicionais. 

Desenvolvimento Sustentável - Atender as necessidades atuais da 
humanidade sem comprometer a possibilidade de que as futuras 
gerações também o façam; 



Agenda 2030
Processo mais democrático, quando comparado aos ODM; 

Parâmetros para planejamento de longo prazo e desenvolvimento 
sustentável, com foco na redução das desigualdades

Territorialização – propõe a atuação efetiva dos governantes e 
gestores locais como protagonistas da conscientização e mobilização 
para seu alcance; 

Ação Multissetorial – todos os setores são responsáveis pela 
implementação

Abordagem Transversal – assuntos de diferentes esferas devem ser 
abordados de forma integrada.



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 ODS e de 
propor meios de implementação efetivos para essa agenda.

O que é?

Sociedade
Civil

Setor
Privado

Governos e
Setor Público

Academia



PARCEIROS INSTITUCIONAIS

COMITÊ 
GESTOR 

ESTRATÉGIA 
ODS

PROJETO DE FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA ODS



Localização dos ODS refere-se a trazer a Agenda 2030 para o nível local 

(estados e municípios) - TERRITORIALIZAÇÃO.

Por um lado, relaciona-se às contribuições de governos estaduais e 

municipais para o alcance das metas estabelecidas globalmente e, por 

outro, refere-se às oportunidades que os ODS trazem para o 

desenvolvimento local, como ferramentas, parcerias e fontes de 

financiamento.

O que é localização dos ODS?



O que é localização dos 
ODS?

• Atuação de governos e organizações no alcance dos ODS no nível local;

• Mobilização de Recursos Locais;

• Corresponsabilidade na implementação dos projetos em âmbito local;

• Priorizar metas e monitorar o progresso



Taxa líquida de matrículas em creches – Brasil, 2010 a 2020

Fonte: Ministério da Educação (MEC)/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep)/Diretoria de Estatísticas Educacionais (Deed).
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Fonte: Ministério da Educação (MEC)/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep)/Diretoria de Estatísticas Educacionais (Deed).

Taxa de aprovação no Ensino Fundamental – Brasil, 2007 
a 2020
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Proporção da população de 14 a 17 anos de idade em situação de 
trabalho infantil em relação à população ocupada desta faixa etária – 

Brasil, 2019 a 2020

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua trimestral).
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Diferença do rendimento médio nominal do trabalho principal, habitualmente 
recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na 

semana de referência, com rendimento de trabalho entre brancos e negros em 
relação à média (Reais) – Brasil, primeiros trimestres de 2012 a 2020

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua trimestral).
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PCS – ODS 5



PCS – ODS 8



PCS – ODS 10



PCS – Santos

PONTUAÇÃO 
GERAL 

66,58/100



PCS – Santos ODS 16
ODS 16
16.1 Reduzir significativamente todas 
as formas de violência e as taxas de 
mortalidade relacionada em todos os 
lugares

ODS 16 – Brasil (IPEA)
16.1 Reduzir significativamente todas 
as formas de violência e as taxas de 
mortalidade relacionadas, em todos 
os lugares, inclusive com a redução 
de um terço das taxas de feminicídio 
e de homicídios de crianças, 
adolescentes, jovens, negros, 
indígenas, mulheres e LGBT.



Atuação a Nível Local



Atuação a Nível Local



Atuação a Nível Local



Meta 10.1 (ONU) – 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 10.1 (Brasil) – Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da 

renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a renda média dos 10% 

mais ricos. 

Adaptação dos Objetivos e Metas: Exemplo



2010 – Informações para diagnóstico, análise inicial

Pensar Indicador a partir da Meta Nacional

Meta 8.7 – Até 2025 erradicar o trabalho em condições 
análogas às de escravo, o tráfico de pessoas e o trabalho 
infantil, principalmente nas suas piores formas.

INDICADOR EXISTENTE (IPEA) OU NOVO: 
• Crianças que retornaram à escola após 

situação de trabalho infantil;
• Cadeia produtiva: reduzida a 0 empresas 

denunciadas com trabalho infantil; 

Adaptação dos Objetivos e Metas: Exemplo



2018 – Informações para diagnóstico, análise inicial

Pensar Indicador a partir da Meta Nacional

Meta 3.c – Aumentar substancialmente o 
financiamento da saúde e o recrutamento, 
desenvolvimento, formação e retenção do pessoal de 
saúde, especialmente nos territórios mais vulneráveis.

Ex.: meta tipo “meio de implementação”

Adaptação dos Objetivos e Metas: Exemplo



CENÁRIO 2021 EM DIANTE E POSSIBILIDADES

• Parcerias – relação com demais atores do território: poder público, 
setor privado, etc. 

• Comitês locais – impulsionar a participação social e permitir atuação 
transversal organizada; 

• EDUCAÇÃO – retorno das aulas presenciais, como escolas e 
profissionais estão se preparando? 
• Aprovação automática – déficit de aprendizagem; 
• Aprovação automática – ingresso no mercado de trabalho
• Crianças fora da escola; 



CONTATOS

Fundação Abrinq – thiago.battaglini@fadc.org.br

FNP – miriam.barreto@fnp.org.br



@estrategiaods Estratégia ODS

Acompanhe

Faça parte

http://www.estrategiaods.org.br/

@estrategiaods Estratégia ODS

http://www.estrategiaods.org.br/
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