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Para ver as metas dos ODS, acesse: www.agenda2030.org.br

http://www.agenda2030.org.br/


1. Artigo 1° Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 
consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.  
Artigo 1, Declaração Universal dos Direitos Humanos.  Paris, 10 de dezembro 1948

2. Comissão Brundtland 1987 "development that meets the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs.“ Interlocking crises. Participação -> Agenda 21

3. Human Development Report - 24/05/1990 em Londres. 
Human development is all about human freedoms: freedom to realize the full potential of every human life, not just of a 
few, nor of most, but of all lives in every corner of the world - now and in the future. 



Declaração do Milênio 
(08/09/2000 em Nova York)

• Marco de planejamento com 
Objetivos + Metas + Indicadores

• Referência para gestores na definição
de prioridades de investimento e 
monitoramento de políticas públicas

https://www.youtube.com/watch?v=WFHEJLEdK8k
https://www.youtube.com/watch?v=WFHEJLEdK8k
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PRINCÍPIOS DA AGENDA 2030 e ODS

UNIVERSALIDADE

• Relevantes para 

todas as pessoas

• Não confundir com 

uniformidade! 

INTEGRAÇÃO

• Balancear as 3 dimensões do

desenvolvimento sustentável:

ambiental, social e econômica.

• Lidar com contradições e 

maximizar sinergias.

“NÃO DEIXAR NINGUÉM 

PARA TRÁS”

• Os ODS beneficiam todas as

pessoas em todos os lugares.

• É preciso ir além das médias

estatísticas e desagregar

dados.



Não deixar ninguém para trás



Discriminação

Choques e 
fragilidades

(volta)

Governança
(representatividade
e voz, autonomia)

Status socio-
econômico: pobreza

em todas as suas
dimensões

Geografia 

Domicílio:

• Rural 

• Urbano

Étnico-racial

Gênero

Idade

Orientação sexual 
(LGBT)

Condição: migrante

Não Deixar Ninguém para Trás



Hotgroups = exclusão de genero, raça, domicilio, religião, outros











• a proteção social ao longo de 
todo o ciclo de vida; 

• a expansão dos sistemas de 
cuidados para crianças, idosos e 
pessoas com deficiência; 

• acesso mais amplo a ativos 
físicos e financeiros; 

• melhorias contínuas na 
qualidade do trabalho –
especialmente no caso dos 
jovens e mulheres; 

• políticas de proteção, ação 
afirmativa, empoderamento do 
cidadão e reconhecimento dos 
direitos individuais e coletivos.



Universal



Territorialização

• “Tradução” da Agenda para o contexto específico de um território

• Indicadores (global é o ‘chão’)

• Analise territorial, dados intramunicipais (ex. hotspots)

• Integração nos planos de desenvolvimento do território (ex. Futures e 
Aceleradores)



Hotspots = sobreposição de mapas temáticas indicando as áreas 

com multiplas privações/vulnerabilidades/ lacunas



Cenários:
INTERNATIONAL FUTURES

• O IFs é um sistema de modelagem de longo prazo (teoria de equilíbrio geral) que une 12 
submódulos diferentes interligados, cada um representando diferentes dimensões de 
desenvolvimento (socioeconômica, humana e sustentável).

• O IFs permite que o usuário avalie os impactos que intervenções/mudanças em uma dimensão 
do desenvolvimento podem ter em outras dimensões do desenvolvimento - impactos 
multidimensionais no desenvolvimento podem ser avaliados através do modelo

• Uma intervenção é implementada por meio de um dos submódulos e terá uma série de links 
diretos ou indiretos (positivos ou negativos) para outros submódulos.

• Com o tempo, o sistema de modelagem alcançará então um novo (maior ou menor) equilíbrio 
comparado ao equilíbrio sob uma suposição de “não-intervenção”, também chamada de 
cenário de linha de base.



Taxas de fertilidade mais baixas

Como funciona?

Educação

Aumentar
paridade de 
gênero na
educação

Intervenção Modulo IF  





Integrada e indivisível









A Agenda 2030 Agenda é ‘indivisível’ –
países/atores devem evitar “escolher 
aleatoriamente” (‘cherry picking’) 
objetivos. É importante avaliar as 
interrelações entre os objetivos e metas.

As áreas consideradas como “zonas de 
conforto” são limitadas. Países/atores 
devem cuidadosamente avaliar as 
contradições (‘trade-offs’) e sinergias 
entre os objetivos e metas.



Cidades e Comunidades Sustentáveis
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas

11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da 
expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e 
idosos

11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos 
humanos, em todos os países

11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e diminuir substancialmente as perdas econômicas diretas 
causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de 
vulnerabilidade

11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas 
com deficiência

11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento

11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a 
eficiência dos recursos, mitigação e adaptação à mudança do clima, a resiliência a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução 
do Risco de Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis

11.c Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e robustas, utilizando materiais locais





ODS e cidades?

• Cidades – 54% (OECD, Oriente
medio e Africa do Sul > 80%)

• 80% PIB

• 70% de emissões

• 70% de consumo de energia

• Ate 2050 – 9 bi

• 70% nas cidades
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https://esa.un.org/unpd/wup/Download/


ONU Habitat, World Cities Report



WUF – fatores facilitadores

• Fortalecer o papel dos governos subnacionais e locais, sistemas de 
governança urbana que assegurem o diálogo contínuo entre os diferentes 
níveis de governo e a participação de todos os atores e o aumento da 
coordenação multisesetorial, transparência e responsabilidade

• Incentivar o compartilhamento de soluções criativas e práticas 
inovadoras que permitem uma mudança na mentalidade necessária para 
impulsionar a transformação

• Criar parcerias inclusivas e fortalecer ambientes com idade e gênero para 
assegurar participação significativa e envolvimento em todos os níveis.

• Adotar o desenvolvimento territorial integrado, inclusive através de 
planejamento urbano e instrumentos de projeto adequados, para garantir 
o gerenciamento sustentável e uso de recursos naturais e do território, 
compactação e densidade adequadas, diversidade de usos e revitalização 
do patrimônio cultural.

• Implementar mecanismos de monitoramento e relatórios, incluindo 
avaliação de impactos, que incentivem as melhores práticas para uma 
formulação efetiva de políticas.



WUF - Desafios

• Possibilidades e mecanismos limitados para organizações juvenis, femininas e de base, bem como outras organizações da sociedade civil, 
governos locais, subnacionais e nacionais, órgãos internacionais e regionais para trabalhar em conjunto no planejamento, 
implementação e monitoramento;

• Acesso desigual à cidade, incluindo empregos dignos, espaço público, habitação acessível e adequada e segurança da posse da terra, 
segurança, sistemas de transporte público e mobilidade eficientes e acessíveis, infraestrutura e outros serviços básicos e bens que as 
cidades oferecem;

• Proteção insuficiente contra violações dos direitos humanos, incluindo despejos forçados e inadequada forma de inclusão de pessoas 
que vivem na pobreza, pessoas com deficiência e outros grupos desfavorecidos nos processos de planejamento urbano, design e 
legislação;

• Desigualdades de gênero nas esferas econômicas e de liderança urbana.

• Reconhecemos que hoje enfrentamos desafios emergentes que exigem ações urgentes, incluindo:

• Admissão de que as crises são cada vez mais urbanas, o que exige ferramentas de urbanização inclusivas adaptadas aos contextos locais 
e à natureza dos desastres e conflitos naturais e humanos, bem como para orientar a assistência humanitária, recuperação rápida e 
contribuir para a construção e manutenção da paz.

• Gerenciar as complexidades do aumento da migração para as cidades, em todos os níveis, aproveitando contribuições positivas de todos 
e usando abordagens de planejamento mais inclusivas que facilitam a coesão social e criem oportunidades econômicas;

• Compreender o impacto das novas tecnologias e do potencial de dados abertos e acessíveis, que exigem modelos de governança e 
planejamento urbano que ajudem a garantir que ninguém seja deixado para trás;

• Abordar as crescentes desigualdades sociais e culturais, a falta de acesso a oportunidades econômicas, que se manifestam cada vez mais 
nas cidades.

• Responder à degradação ambiental e preocupações com mudanças climáticas.



Principais problemáticas (prefeitos)

• Inovações para transformar a gestão e qualificar o gasto

• Consórcios Públicos e governança metropolitana 

• PPPs e Concessões para viabilizar investimentos

• Financiamento e implementação da Nova Agenda Urbana e 
dos ODS

• Estratégias para otimizar as receitas municipais

• Transparência na gestão, prevenção e combate à corrupção

• Cidades inteligentes, humanas e eficientes (Tecnologias, 
Inteligencia na gestão)

• Previdência Municipal 

• Pequenos Negócios e o Desenvolvimento Local

• A melhoria do ambiente de negócios

• Economia Solidária para o desenvolvimento sustentável

• Os negócios urbanos e o fortalecimento de sua função 
socioambiental

• Os desafios federativos para a promoção da cidadania e da 
transversalidade na Educação

• Cidadania, participação social e o direito à cidade

• Gestão de resíduos: recursos à disposição dos municípios

• Eficiência energética, iluminação pública e energias renováveis

• Segurança Pública Integrada

• Responsabilidades das políticas setoriais com a Juventude

• Desigualdades sociais

• Segurança hídrica e Saneamento

• Desafios da mobilidade urbana

• Garantia da qualidade e do acesso universal à Saúde



Principais
desafios

Mais ODS

Governança

Produtividade

Resiliencia

Resiliência: clima e crises
Produtividade: mais com menos
Governança: participação, integração, resultados 



Algumas referências ODS

• Agendas ODS no Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento Federal – SIOP (Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão) - https://ppacidadao.planejamento.gov.br/sitioPPA/

• Relatório das Agendas ODS no– SIOP (Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão) -
http://bibliotecadigital.seplan.planejamento.gov.br/handle/123456789/1075 Indicadores nacionais – ODS (IBGE) -
https://ods.ibge.gov.br/ 

• Proposta de adequação das metas ODS à realidade nacional (IPEA) -
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=33895&Itemid=433

• Políticas públicas e ODS (ENAP) - https://exposicao.enap.gov.br/exhibits/show/ods-brasil

• Comissão Nacional dos ODS - http://www4.planalto.gov.br/ods

• Proposta de Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – ENDES (Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão) -
http://bibliotecadigital.planejamento.gov.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/1058/estrategia_nacional_v3.pdf?sequence=6  

• Informações báscias ODS – www.agenda2030.org.br ou https://sustainabledevelopment.un.org/

• International Futures: https://pardee.du.edu/

• Aceleradores: http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-goals/sdg-accelerator-and-
bottleneck-assessment.html

• Cities Guide – UNSDN e GIZ: https://sdgcities.guide/

• UN Habitat: https://nacoesunidas.org/agencia/onuhabitat/

https://ppacidadao.planejamento.gov.br/sitioPPA/
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=33895&Itemid=433
https://exposicao.enap.gov.br/exhibits/show/ods-brasil
http://www4.planalto.gov.br/ods
http://www.agenda2030.org.br/
https://sustainabledevelopment.un.org/
https://pardee.du.edu/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-goals/sdg-accelerator-and-bottleneck-assessment.html
https://sdgcities.guide/
https://nacoesunidas.org/agencia/onuhabitat/


Obrigada


