




“Aprovados na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 
Sustentável (setembro 2015), a implementação dos ODS será um desafio, o 
que requererá uma parceria global com a participação ativa de todos, 
incluindo governos, sociedade civil, setor privado, academia, mídia, e 
Nações Unidas”

Ban Ki-moon, Secretário-Geral da ONU (2007/2016)



DESAFIO DA AGENDA 2030

INTEGRAÇÃO DAS TRÊS ESFERAS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

AMBIENTAL – SOCIAL - ECONÔMICA



COMO COMUNICAR?

- 17 OBJETIVOS, 169 METAS.

• Alinhamento interno de ações com os ODS
• Disseminação no âmbito local
• Formação de parcerias
• Partir da realidade local



ODS COMO FONTE DE INFORMAÇÃO

Há ganchos:

• Assembleia Geral da ONU
• Protagonismo do Brasil no alcance dos 

ODM e na formulação da Agenda 2030 
(Rio+20)

• políticas para erradicação da pobreza, 
crescimento econômico e redução das 
desigualdades

• Envolvimento de atores públicos, 
privados, sociedade civil e organismos 
internacionais na implementação dos 
ODS

Há fontes:

• Beneficiários de programas sociais 
relacionados aos ODS

• Autores de iniciativas da sociedade 
civil

• Comissão Nacional para os ODS 
(Governo Federal e sociedade civil)

• Rede ODS Universidades
• Organismos Internacionais
• Governos estaduais e locais
• Setor privado (Rede Brasil do Pacto 

Global)



ODS COMO PAUTA GUARDA-CHUVA

• Multiplicidade somada à diversidade de fontes: do chefe de 
família ao chefe de Estado

• Enfoques diversificados: disseminação da mensagem 
(responsabilidade social), consicientização pública e 
prestação de contas.

• Perspectiva global, regional (América Latina), nacional 
(Brasil), estadual, municipal, familiar e individual: o papel 
de cada um(a)



“Não deixar ninguém para trás”
Índice de Desenvolvimento Humano

Fonte: www.atlasbrasil.org.br 



ODS COMO QUADRO PARA ORIENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS

A Agenda 2030 não deixa ninguém para trás.

Os 17 ODS são integrados e indivisíveis. 

Os ODS não são vinculantes, mas são ferramentas de 

planejamento a médio e longo prazo que viabilizam o 

alinhamento nacional de políticas sociais, ambientais 

e econômicas.
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