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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 
que visam a construção de um mundo mais justo, 
próspero, sustentável e igualitário até 2030. 

O que são ODS?
OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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1. Erradicação da pobreza 
Acabar com a pobreza em 
todas as suas formas, em 

todos os lugares.

2. Fome zero e agricultura 
sustentável 
Acabar com a fome, 

alcançar a segurança alimentar e 
melhoria da nutrição e promover a 
agricultura sustentável.

3. Saúde e bem-estar 
Assegurar uma vida 
saudável e promover o 

bem-estar para todos, em todas as 
idades.

4. Educação de qualidade
 Assegurar a educação 
inclusiva, e equitativa 

e de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos.

5. Igualdade de gênero
Alcançar a igualdade de 
gênero e empoderar todas 

as mulheres e meninas.
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6. Água limpa e 
saneamento
Garantir disponibilidade 

e manejo sustentável da água e 
saneamento para todos.

7. Energia limpa e 
acessível
Garantir acesso à energia 

barata, confi ável, sustentável e 
renovável para todos.

8. Trabalho de decente e 
crescimento econômico 
Promover o crescimento 

econômico sustentado, inclusivo 
e sustentável, emprego pleno e 
produtivo, e trabalho decente para 
todos.

9. Inovação infraestrutura
Construir infraestrutura 
resiliente, promover 

a industrialização inclusiva e 
sustentável, e fomentar a inovação.
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10. Redução das 
desigualdades
Reduzir as desigualdades 

dentro dos países e entre eles.

11. Cidades e 
comunidades sustentáveis 
Tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis.

12. Consumo e produção 
responsáveis
Assegurar padrões 

de produção e de consumo 

sustentáveis.

13. Ação contra a 
mudança global do clima 
Tomar medidas urgentes 

para combater a mudança climática 
e seus impactos.

14. Vida na água 
Conservação e uso 
sustentável dos oceanos, 

dos mares, e dos recursos 
marinhos para o desenvolvimento 
sustentável.
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15. Vida terrestre 
Proteger, recuperar e 
promover o uso sustentável 

dos ecossistemas terrestres, gerir 
de forma sustentável as fl orestas, 
combater a desertifi cação, deter e 
reverter a degradação da Terra e 
deter a perda da biodiversidade.

16. Paz, justiça e 
instituições efi cazes 
Promover sociedades 

pacífi cas e inclusivas par ao 
desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça 

para todos e construir instituições 
efi cazes, responsáveis e inclusivas 
em todos os níveis.

17. Parcerias e meios e 
implementação 
Fortalecer os meios 

de implementação e revitalizar 
a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável.

    Os17 objetivos que se desdobram em 169 metas 
que para casa objetivo variam em quantidades. 
Que podem ser conhecidas por meio do site:
    https://odsbrasil.gov.br/
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Uma das estratégias dos ODS é a proposição 
de municipalização/territorialização, 
permitindo assim que cada município trabalhe 
dentro de sua realidade, ou seja, conhecer o  
território do seu municipio e, a partir das suas 
necessidades organizar ações, estratégias,  
serviços mais apropriados para a melhoria da 
qualidade de vida de sua população.

Exemplo de como São Paulo
implementou os ODS no PPA
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São Paulo criou a Comissão Municipal para 
o Desenvolvimento Sustentável (Comissão 
Municipal ODS). Um Grupo de Trabalho 
Intersecretarial (GTI PCS/ODS), composto por 
16 órgãos públicos municipais para subsidiar 
a Comissão Municipal ODS no monitoramento 
do desempenho dos 17 ODS e suas 169 
metas.

Exemplo de como São Paulo
implementou os ODS no PPA
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Exemplo de como São Paulo
implementou os ODS no PPA

DESAFIOS 
REMANESCENTES

Manter o 
georefernciamento 
do CAdÚnico para 
garantir a série histórica 
eo comparativo da 
diminuição da pobreza. 
Estabelecer a correção 
do salário-mínimo 
ofi cial para atualização 
das dimensões de 
extrema pobreza e baixa 
renda. Além de buscar 
estratégias para mensurar 
a ‘pobreza não monetária’ 
de forma sistêmica e 
contínua.
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Projeto de Fortalecimento 
da Rede Estratégia ODS

Santos aderiu ao Projeto de Fortalecimento da Rede Estratégia ODS, 
assumindo o compromisso de:

1- Disseminar a agenda 2030, mobilizando os diferentes setores 
envolvidos na implementação dos ODS.
2 - Mobilizar e articular formadores de opinião junto a organizações 
públicas, privadas e da sociedade civil para o engajamento na implantação 
do ODS.
3 - Disponibilizar equipe e condições para as atividades do Projeto.
4 - Propor e fomentar políticas públicas indutoras à implantação da 
agenda 2030.
5 - Acompanhar o progresso das metas e indicadores territorializados, no 
contexto brasileiro.
6 - Ampliar, fomentar e qualifi car o debate público sobre o processo de 
implementação dos ODS no Brasil.
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O Programa Cidades Sustentáveis visa integrar a 
gestão local a uma agenda global, uma vez que 
os gestores públicos e os técnicos das prefeituras 
podem alinhar o planejamento da cidade a 
uma avançada plataforma de desenvolvimento 
sustentável e à Agenda 2030, da ONU.

Santos é signatária do Programa Cidades 
Sustentáveis desde 2013.

O que é Programa 
Cidades Sustentáveis? 
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Ao assinar a carta compromisso do PCS, o prefeito 
se compromete em adotar uma agenda de 
desenvolvimento urbano com foco na construção 
de políticas públicas estruturantes, alinhadas aos 
objetivos e metas da Agenda 2030, da Organização 
das Nações Unidas (ONU). As áreas temáticas 
reúnem os 260 indicadores organizados por:  
governança, economia urbana, participação 
social, equidade, mobilidade e clima. 

Carta Compromisso do 
Programa Cidades Sustentáveis 
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• 2º lugar, em 2014, com o portal Cidade Aberta
 

• 3º lugar, em 2019, com Santos Acessível

• 3º lugar, em 2019, com as Vilas Criativas

Categoria: Indicadores

Categoria: Acessibilidade

Categoria: Redução das desiguladades

Concurso Boas Práticas do 
Programa Cidades Sustentáveis
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O Índice de Desenvolvimento Sustentável das 
Cidades é uma ferramenta que mapeia, monitora 
e avalia o cumprimento das metas da ODS. 
Elaborado com base em mais de 80 indicadores, 
o índice atribui, para cada município, uma 
pontuação específi ca por Objetivo e outra, mais 
abrangente, para o conjunto dos 17 ODS.
Atualmente 770 municípios são avaliados a partir 
de dados disponíveis nas bases nacionais. 
Santos encontra-se na 21ª posição.

Índice do Desenvolvimento 
Sustentável (PCS)
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ALERTA!
1. Alguns dados do índice do Desenvolvimento 
Sustentável estão defasados (sem atualização na 
fonte primária, ou erro de apuração do PCS).

2. Para atingir as metas do ODS requer plano de 
trabalho integrando outras secretarias.

Índice do Desenvolvimento 
Sustentável (PCS)

SantSant
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Quanto mais atualizado estiver o banco de 
dados, maior é o acompanhamento, avanços, 
diagnósticos de pontos negativos, pontos positivos 
e planejamento de políticas públicas para um 
maior avanço na ação global proposto pela ONU.

Com atualização dos dados no Índice do 
Desenvolvimento Sustentável, podemos 
subir de posição, externando a cidade como 
referência no País.

Qual a importância da 
atualização dos dados?
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O portal Dados Abertos, lançado em março de 
2019, é a plataforma municipal para a inserção 
das informações dos indicadores ODS do 
Programa Cidades Sustentáveis.

Os representantes da comissão ODS de cada 
secretaria e da administração indireta, são os 
responsáveis em abastecer no Dados Abertos, 
que são transmitidos para o portal do PCS 
anualmente.

Atualização no 
Dados Abertos (PMS)


