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Agenda 2030: do global para o local 

Embora de natureza global e universalmente aplicáveis, os 
ODS dialogam com as políticas e ações nos âmbitos regional 
e local. Na disseminação e no alcance das metas estabeleci-
das, é preciso promover a atuação dos governantes e gesto-
res locais como protagonistas da conscientização e mobiliza-
ção em torno dessa agenda.  

(PNUD) 
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EDITORIAL 

 

Segundo o Roteiro para a Localização dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 

Implementação e Acompanhamento no nível 

subnacional, publicado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), em 2016, ‘Localização’ é o processo 

de levar em consideração os contextos subna-

cionais na realização da Agenda 2030, desde 

o estabelecimento de objetivos e metas até a 

determinação dos meios de implementação, 

bem como o uso de indicadores para medir e 

acompanhar o progresso.  

A Rede ODS Brasil tem contribuído com a Lo-

calização ao democratizar a Agenda 2030, por 

meio da produção e disseminação de conheci-

mentos; promover a inserção da Agenda 2030 

nos espaços institucionalizados de participa-

ção social e nos instrumentos de planejamen-

to e gestão governamental; e ao fomentar a 

gestão participativa e o controle social como 

instrumentos de Localização da Agenda 2030 

(Diretrizes da Rede ODS Brasil).  

As edições anteriores deste Informativo men-

sal têm destacado ações como a inserção da 

Agenda 2030 no Conselho Nacional de Segu-

rança Alimentar e Nutricional e nos instrumen-

tos de planejamento e gestão governamental. 

A Rede ODS Brasil tem participado de impor-

tantes eventos nacionais dando visibilidade às 

ações de Localização da Agenda 2030 desen-

volvidas por seus membros (Diretriz da Rede 

ODS Brasil), como no IV Encontro dos Municí-

pios com o Desenvolvimento Sustentável e do 

Seminário Agenda 2030: Estratégias para a 

Localização dos ODS em Nível Municipal, em 

julho. 

Seu 2° Encontro Nacional, realizado em ju-

nho, também fomentou a disseminação de 

conhecimentos e o estabelecimento de par-

cerias entre seus membros do seguimento 

governo - municipais e estaduais - para a 

construção de uma agenda de convergência 

que contribua com a implementação efetiva 

da Agenda 2030 em seus territórios 

(Diretrizes da Rede ODS Brasil). 

Em julho, a Rede ODS Brasil iniciou uma no-

va etapa neste processo de fomento à Locali-

zação da Agenda 2030: a qualificação técni-

ca de servidores públicos para que a elabo-

ração, o monitoramento e a avaliação de po-

líticas públicas alinhadas à Agenda 2030, as-

segurem o desenvolvimento humano, econô-

mico, social, cultural e ambiental do país, de 

forma sustentável  
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Localização da Agenda 2030 

Localização refere-se tanto à forma como os governos locais e 

regionais podem apoiar a realização dos ODS por meio de 

ações “de baixo para cima”, quanto a forma como os ODS po-

dem fornecer um arcabouço para uma política de desenvolvi-

mento local.  

O ODS 11, sobre cidades e comunidades sustentáveis, é o eixo 

central do processo de localização. Sua inclusão na Agenda 

2030 é fruto de um trabalho de defesa da comunidade urbana - 

particularmente associações governamentais locais e regionais. 

Este trabalho é resultante do crescente reconhecimento interna-

cional da importância da dimensão subnacional do desenvolvi-

mento. Associar o ODS 11 às dimensões urbanas dos outros 16 

objetivos será uma parte essencial da localização dos ODS.  

Os ODS são globais, mas a sua realização dependerá da nossa 

capacidade de torná-los realidade em nossas cidades e regiões. 

Todos os ODS têm metas diretamente ligadas às responsabilida-

des dos governos locais e regionais, particularmente as de pres-

tação de serviços básicos. É por isso que os governos locais e 

regionais devem estar no centro da Agenda 2030.  

Cidades e regiões estão numa posição ideal para transformar a 

ampla e abstrata Agenda 2030 em algo concreto e eficiente. 

Elas podem abordar objetivos e metas de forma pragmática, 

adaptando-os a seus contextos específicos e ajudando seus ci-

dadãos a entender como ações locais contribuem para a sua re-

alização. 

A realização dos ODS depende, mais do que nunca, da capaci-

dade dos governos locais e regionais em promover o desenvolvi-

mento territorial integrado, inclusivo e sustentável. Como desta-

cado no Relatório-síntese do Secretário-Geral das Nações Uni-

das, “muitos dos investimentos para atingir as metas de desen-

volvimento sustentável ocorrerão no nível subnacional e serão 

conduzidos pelas autoridades locais”. Os arcabouços nacionais 

jurídicos e políticos ainda têm um longo caminho a percorrer pa-

ra reconhecer isto. Assim, os trabalhos de defesa em âmbito na-

cional e internacional em prol dos governos locais e regionais 

continuam necessários.  

Os governos locais e regio-

nais, por serem os níveis de 

governo mais próximos aos 

cidadãos, estão melhor posi-

cionados para aumentar a 

consciência sobre a importân-

cia dos ODS e sua relevância 

para as comunidades locais.  

Os governos subnacionais 

“fazem a ponte” entre os go-

vernos centrais e as comuni-

dades e devem desempenhar 

um papel importante no in-

centivo da participação das 

organizações da sociedade 

civil, do setor privado (micro, 

pequenas e médias empre-

sas), academia e outras orga-

nizações locais. Líderes lo-

cais eleitos, particularmente, 

têm um mandato democrático 

para liderar o desenvolvimen-

to local e podem ser respon-

sabilizados pelos cidadãos 

caso falhem. Tal responsabili-

dade democrática é uma fer-

ramenta poderosa para impul-

sionar a implementação dos 

ODS no nível local. 
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As ações de sensibilização devem ter como 

objetivo incentivar a participação dos cida-

dãos e das comunidades locais a fim de 

promover a apropriação da Agenda e o en-

gajamento na busca pelo alcance dos ODS 

no nível local. 

Mas a sensibilização não se limita a comu-

nicar a existência dos ODS. É também so-

bre empoderar os cidadãos a participar ati-

vamente na concretização dos ODS no dia-

a-dia. Os governos municipais e regionais 

devem ser incentivados a reconhecer a 

Agenda 2030 como um plano de ação e a 

criar mecanismos que permitam a participa-

ção cidadã e a responsabilidade institucio-

nal.  

A implementação dos ODS deve responder 

com coerência às necessidades e às priori-

dades locais e regionais e complementar as 

estratégias nacionais. 

O papel dos diferentes níveis de governo na 

implementação dos ODS depende do qua-

dro político e institucional de cada país. Ca-

da nível de governo deve ter capacidade de 

definir suas próprias prioridades em confor-

midade com suas áreas jurídicas de responsabili-

dade para conduzi-las por meio de planos locais, 

regionais e políticas setoriais. 

Com o objetivo de definir prioridades locais, pro-

gramas locais e regionais existentes devem ser 

revistos com o fim de identificar as principais ne-

cessidades, prioridades, lacunas e conexões inter-

setoriais do território e sua relação com os ODS e 

prioridades nacionais. 

É crucial que os governos locais e regionais garan-

tam que suas prioridades no âmbito dos ODS se-

jam relevantes e localmente apropriadas, bem co-

mo incluam os interesses de diferentes níveis de 

governo e partes interessadas e/ou impactadas 

localmente, incluindo minorias e grupos vulnerá-

veis.  

A criação de grupos de trabalho e forças-tarefa re-

lacionadas aos ODS é uma forma promissora de 

conectar diferentes entidades e órgãos governa-

mentais, considerando a abordagem multidiscipli-

nar dos temas dos Objetivos.  

 

Roteiro para a Localização dos Obje-

tivos de Desenvolvimento Sustentável: 

Implementação e Acompanhamento no ní-

vel subnacional (PNUD, 2016). 

 

 

 

 

Baixe esta e outras publicações sobre a Agenda 2030 em 

http://www.agenda2030.org.br/saiba_mais/biblioteca 
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O documento Transformando Nosso Mundo: 

a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sus-

tentável, também conhecido como Agenda 

2030, é composto por: uma Declaração; 17 

Objetivos, conhecidos como ODS; 169 Metas; 

centenas de Indicadores; uma seção sobre 

meios de implementação e de parcerias glo-

bais; um roteiro para acompanhamento e re-

visão.  

Este roteiro preceitua que o Fórum Político de 

Alto Nível da ONU, realizará revisões temáti-

cas de progresso sobre os ODS, incluindo as 

questões transversais, fundamentado nas 

avaliações de comissões funcionais do Con-

selho Econômico e Social da ONU e de ou-

tros Órgãos e Fóruns intergovernamentais.  

Neste sentido, a Resolução A/70/299-ONU 

determinou os temas das revisões de pro-

gresso, para o período 2017 a 2019: 

• 2017: Erradicar a pobreza e promover a 

prosperidade em um mundo em transfor-

mação. 

ODS 1, 2, 3, 5, 9, 14.  

• 2018: Transformação por meio de socie-

dades sustentáveis e resilientes. 

ODS 6, 7, 11, 12, 15.  

• 2019: Empoderar pessoas e assegurar 

inclusão e equidade.  

ODS 4, 8, 10, 13, 16.  

Durante o Fórum Político de Alto Nível 2017, 

realizado de 10 a 19 de julho, o Secretário 

Geral da ONU apresentou o Relatório ODS 

2017, produzido pela ONU.  

Fórum Político de Alto Nível da ONU 2017 

O Relatório utilizou os dados mais recentes dispo-

níveis sobre os indicadores selecionados, elabo-

rados pelo Departamento de Assuntos Econômi-

cos e Sociais das Nações Unidas (DESA) com 

contribuições de um grande número de organiza-

ções internacionais e regionais. 

E apresentou uma visão geral dos esforços de 

implementação do mundo até o momento, desta-

cando áreas de progresso e áreas onde mais 

ações precisam ser tomadas para garantir que 

ninguém seja deixado para trás.  

O Relatório concluiu: que apesar de o progresso 

global ter sido evidente em muitos casos, foi desi-

gual nos países e regiões; que  os avanços foram 

considerados insuficientes em diversos objetivos; 

que se o mundo quiser erradicar a pobreza, en-

frentar as mudanças climáticas e construir socie-

dades pacíficas e inclusivas para todos até 2030, 

são necessários mais esforços para acelerar o 

progresso em relação aos Objetivos de Desenvol-

vimento Sustentável (ODS), já que a taxa de pro-

gresso em muitas áreas é muito mais lenta do que 

o necessário para atingir os objetivos até 2030. 

O Grupo Assessor da ONU para a Agenda 2030 

no Brasil apresentou a publicação Documentos 

Temáticos Objetivos de Desenvolvimento Susten-

tável 1 - 2 - 3 - 5 - 9 - 14.  

O Grupo é composto por 18 organismos do Siste-

ma ONU: PNUD (inclusive por meio do IPC-IG), 

CEPAL, FAO, ONU-Habitat, ONU Meio Ambiente, 

ONU Mulheres, OPAS/OMS, OIT, PMA, UNAIDS, 

UNESCO, UNFPA, UNICEF, UNIDO, UNISDR-

CEERD, UNODC, UNOPS e UNV. E conta, ainda, 

com a participação de membros do Governo Fe-

deral.  
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Diversos países apresentaram Relatórios 

Nacionais Voluntários, dentre eles, o Bra-

sil. 

O I Relatório Nacional Voluntário sobre os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

foi elaborado pela Secretaria de Governo 

da Presidência da República e pelo Minis-

tério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, com supervisão da Casa Civil da 

Presidência da República e da Secretaria 

de Comunicação Social da Presidência da 

República.  

Ele defende a Emenda Constitucional N° 

95, aprovada em dezembro de 2016; a Re-

forma Trabalhista, aprovada em julho de 

2017; e a Reforma Previdenciária, em tra-

mitação no Congresso Nacional. 

A Rede ODS Brasil manifestou seu repú-

dio à Emenda - nas edições de setembro, 

outubro, novembro e dezembro/2016 e ja-

neiro/2017 deste informativo mensal - por 

ela desmontar o Estado de Bem-Estar So-

cial (Art. 3° da CF/88) e, consequentemen-

te a Seguridade Social (Art. 194 da CF/88); 

violar Protocolos Internacionais de Direitos 

Humanos; e promover o desequilíbrio en-

tre as esferas econômica e social inviabili-

zando a implementação da Agenda 2030 

no país. 

E contra a Reforma Trabalhista - na edição 

maio/2017 - por violar a Constituição Fede-

ral de 1988 e diversas Convenções da OIT 

(como as N° 98, 144, 151, 154). Além de 

inviabilizar a Meta 8.8 da Agenda 2030. 

A Rede ODS Brasil também é contra a Re-

forma Previdenciária por violar o Protocolo 

de São Salvador. 

Ainda durante o Fórum, um grupo de 21 Organiza-

ções da Sociedade Civil brasileiras apresentou o 

Relatório-Luz da Sociedade Civil, que classifica 

como preocupante o cenário brasileiro para a im-

plementação da Agenda 2030, devido aos retro-

cessos que o país tem vivenciado.  

Muitos dos retrocessos apresentados pelo Relató-

rio-Luz vem sendo destacados, desde ju-

nho/20116, nas edições mensais do Informativo 

da Rede ODS Brasil. 

A Rede ODS Brasil é um coletivo suprapartidário, 

que tem como referência a Agenda 2030. Logo, 

defende: os Direitos Humanos; a igualdade (racial, 

geracional, de gênero e orientação sexual) e a jus-

tiça social; a aplicabilidade do Marco Legal da Lai-

cidade do Estado; o reconhecimento dos direitos 

dos grupos historicamente excluídos da socieda-

de; o desenvolvimento que equilibre as esferas 

econômica, social e ambiental, valorizando as prá-

ticas e saberes dos Povos Originários e dos Povos 

e Comunidades Tradicionais; o Estado Democráti-

co de Direito; o fortalecimento da Democracia Par-

ticipativa.  

Ela possui posicionamento político, não partidário. 

Sendo autora e signatária de Notas Públicas, Mo-

ções, Petições, etc. Se manifestando  a favor  ou 

contra  determinada pauta, baseada na Constitui-

ção Federal de 1988, na Agenda 2030 e demais 

Protocolos Internacionais assinados pelo Brasil. 

 

Acompanhe nossas atividades em 

www.facebook.com/redeods.br 
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Planejamento Governamental alinhado à Agenda 2030, na Paraíba 

Planejar para Fazer Mais, este foi o tema da 

série de capacitações realizadas durante to-

do o mês de julho, em 5 macrorregiões da 

Paraíba, tendo como público alvo Secretários 

e Técnicos Municipais de Planejamento. 

As capacitações ocorreram em cidades polos 

de cada macrorregião: João Pessoa, Campi-

na Grande, Bananeiras, Cajazeiras e Patos. 

Nos dias 11, 13, 19, 24 e 25/07, respectiva-

mente. 

Elas foram promovidas pelo Governo do Es-

tado da Paraíba - por meio da Secretaria de 

Estado de Planejamento, Orçamento e Ges-

tão e da Secretaria de Estado de Desenvolvi-

mento e Articulação Municipal - com o apoio 

da Federação das Associações de Municí-

pios da Paraíba (FAMUP), do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), da Rede ODS Brasil e do Tribunal de 

Contas Estadual (TCE). E tiveram como objetivo 

promover o desenvolvimento territorial no estado. 
 

A primeira foi denominada Encontro Estadual de 

Planejamento e Orientação para Elaboração do 

PPA Municipal 2018-2021. E sua programação foi 

composta por 4 palestras:  Orientação para Elabo-

ração do PPA Municipal 2018-2021, ministrada 

pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orça-

mento e Gestão; Plano Plurianual e Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, ministrada pelo 

PNUD; PPA e a municipalização dos ODS, minis-

trada pela Secretaria de Estado de Desenvolvi-

mento e Articulação Municipal; Plano Plurianual 

na visão do Tribunal de Contas Estadual, ministra-

da pelo TCE. 

 

Governo do Estado da Paraíba 
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No dia 18/07, a Rede ODS Brasil partici-

pou da Mesa 1 - Ferramentas e Estraté-

gias de Localização dos ODS. Sendo re-

presentada pela Prefeitura de Barcare-

na / PA, uma das três instituições funda-

doras deste coletivo.  

A Prefeitura apresentou sua experiência 

em Planejamento Governamental alinha-

do às Agendas de Desenvolvimento da 

ONU: ODM e ODS; o Programa das Na-

ções Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) apresentou a Agenda 2030 e a 

Confederação Nacional de Municípios 

(CNM) apresentou a Mandala de Desem-

penho Municipal. 

A atividade ocorreu no âmbito do Semi-

nário Agenda 2030: Estratégias para Lo-

calização dos ODS em Nível Municipal, 

realizado em Brasília / DF. 

O Seminário foi promovido pela CNM, 

em parceria com a Rede Brasileira de 

Monitoramento e Avaliação e o PNUD.  

E teve por objetivo geral debater as es-

tratégias de localização da Agenda 2030, 

abordando ferramentas, instrumentos, 

articulação e o fortalecimento das capa-

cidades locais para implementação, mo-

nitoramento e avaliação dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

A Mesa 2 abordou a Articulação Territori-

al e Multi-atores para a Implementação 

dos ODS; e a Mesa 3, o Desenvolvimen-

to de Capacidades para a Implementa-

ção, Monitoramento e Avaliação dos 

ODS.  

Mesa - Ferramentas e Estratégias de Localização dos ODS 

O Seminário marcou a finalização da primeira etapa 

do Projeto Localização dos ODS - iniciado em 2016 

por meio de parceria firmada entre a CNM e a inici-

ativa ART-PNUD (Articulation of Territorial Networks 

for Sustainable Human Development) - que teve 

como produtos: o Guia para Localização dos Objeti-

vos de Desenvolvimento Sustentável nos Municí-

pios Brasileiros: o que os gestores precisam saber; 

o Guia para Integração dos Objetivos de Desenvol-

vimento Sustentável nos Municípios Brasileiros; e a 

Mandala de Desempenho Municipal. 

 

VOCÊ SABIA? 

Segundo a iniciativa ART-PNUD, o 

desenvolvimento da capacidade de 

governança local e desenvolvimento 

local é essencial não apenas para 

a consecução de metas de 

desenvolvimento internacionalmente 

acordadas, mas também para apoiar 

o processo de tornar o Estado mais 

r e s p o n s i v o ,  i n c l u s i v o  e 

responsável. 

Ela também reconhece a criação de 

p a r c e r i a s  m u l t i - p a r t e s 

interessadas como crucial para a 

implementação da nova Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável 

a nível nacional e local. 
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Ferramentas e Estratégias de Localização dos ODS 

A iniciativa ART-PNUD é um programa global do PNUD que visa apoiar países e territórios 

na implementação da Agenda 2030 a nível local. Desde 2005, ela promove o 

desenvolvimento humano sustentável a nível local, fortalecendo as capacidades de importan-

tes atores sociais locais e facilitando o compartilhamento de conhecimentos e experiências. 

Ela também contribui para o desenvolvimento econômico local ao enfrentar a desigualdade e 

a exclusão e garantir que o desenvolvimento beneficie a todos. Atualmente presente em mais 

de 20 países, a iniciativa aplica uma abordagem territorial ao desenvolvimento, a fim de 

aumentar a coerência entre as prioridades de desenvolvimento local, nacional e global. 

A Plataforma www.localizingthesdgs.org apresenta um 

conjunto articulado de ferramentas para subsidiar a Localiza-

ção da Agenda 2030.  

Ela identifica a Rede ODS Brasil como parceira na categoria Organizações da Sociedade Ci-

vil http://localizingthesdgs.org/partner/listing/civil-society-organizations e a Prefeitura de Bar-

carena - instituição fundadora deste coletivo - na categoria Governos Locais e Regionais 

http://localizingthesdgs.org/partner/listing/local-and-regional-governments 

A Plataforma www.agenda2030.org.br apresenta informações gerais sobre a Agenda 2030, 

suas Metas e Indicadores. Além de uma biblioteca virtual sobre o tema. 

O Guia para Localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos Municípios Bra-

sileiros: o que os gestores precisam saber, apresenta a Agenda 2030, a sua importância para 

os Municípios e como ela pode ser implantada, monitorada e avaliada. Disponível em http://

www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/2669 

O Guia para Integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos Municípios Brasi-

leiros, auxilia os gestores municipais a integrar os ODS aos Planos Municipais Brasileiros no 

período 2018-2021. Disponível em http://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/2855%3E 

A Mandala de Desempenho Municipal, apresenta um conjunto de indicadores municipais que 

possibilitam ao gestor compreender e monitorar avanços relacionados aos ODS. Disponível 

apenas para municípios associados à CNM. 

A publicação Localização da Agenda 2030 em Barcarena apresenta alguns dos resultados 

obtidos pela Prefeitura ao alinhar seu planejamento governamental às Agendas de Desenvol-

vimento da ONU. Disponível em https://issuu.com/agenda2030barcarena/docs/

agenda_2030_barcarena e em http://localizingthesdgs.org/library/view/342 
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Localização da Agenda 2030, em Barcarena / PA  

Nos dias 06 e 07/07, ocorreu a XI Conferência Municipal 

de Assistência Social, com o tema Garantia de Direitos 

no Fortalecimento do SUAS, alinhado à Meta 1.b da 

Agenda 2030. 

O evento foi promovido pela Prefeitura de Barcarena - 

por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social - 

e pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Bar-

carena.  

A programação foi dividida em 4 Eixos: 

Eixo 1 - A proteção social não-contributiva e o princípio 

da equidade como paradigma para a gestão dos direitos 

socioassistenciais. Meta 10.2 da Agenda 2030. 

Eixo 2 – Gestão democrática e controle social: o lugar da 

sociedade civil no SUAS. Meta 16.7 da Agenda 2030. 

Eixo 3 – Acesso às seguranças socioassistenciais e a 

articulação entre serviços, benefícios e transferência de 

renda como garantia de direitos socioassistenciais. Meta 

1.3 da Agenda 2030. 

Eixo 4 – A legislação como instrumento para uma gestão 

de compromissos e corresponsabilidades dos entes fe-

derativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. 

Meta 10.3 da Agenda 2030. 

Foram eleitos 8 delegados, que irão participar da Confe-

rência Estadual, de 18 a 20 de outubro, em Belém. 

No dia 08/07, foi realizada a última 

Audiência Pública do PPA 2018-2021 

para apresentar à população a siste-

matização das informações coleta-

das.  

Elas foram aglutinadas em 7 temas: 

Pobreza e Fome; Gênero; Saúde; 

Educação; Crescimento Econômico e 

Parcerias; Meio Ambiente e Susten-

tabilidade; Paz.  

E foram identificados 7 Macrodesafi-

os: Cidadania; Gestão Pública; Go-

vernança; Saúde; Conhecimento; In-

clusão Social; Prosperidade.  

O PPA, ainda em fase de elaboração, 

tem como base: a Agenda 2030, o 

Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) e as normativas do Índice de 

Efetividade da Gestão Municipal 

(IEGM) e da Organização Internacio-

nal de Entidades Fiscalizadoras Su-

periores (INTOSAI).  

No dia 12/07, foi realizado o 5° Encon-

tro de Articulação em Rede da Prefei-

tura, que tem por objetivos: alinhar as 

ações governamentais à Agenda 

2030; fomentar a interação entre os 

Órgãos do Governo;  identificar dupli-

cidade de ação e potenciais parcerias 

entre as Secretarias.  
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Participação política e social da juventude no cenário con-
temporâneo 

No dia 29/07, a Rede ODS Brasil participou 

da Mesa Participação política e social da 

juventude no cenário contemporâneo, sendo 

representada pelo Grupo de Pesquisa e Es-

tudo em Sistemas de Indicadores de Sus-

tentabilidade Urbana, Rural e Ambiental 

(SURA/UFCG/CNPq). 

A atividade ocorreu no âmbito do IV Encon-

tro de Jovens do Campo e da Cidade, em 

Pombal/ PB. 

O Encontro foi promovido pelo Centro de 

Educação Integral Margarida Pereira da Sil-

va (CEMAR) e reuniu representantes dos 

municípios de Cajazeiras, João Pessoa,  

Paulista, Pombal, São Francisco. 

A Mesa destacou a necessidade de maior 

engajamento da juventude para ocupar os 

espaços que já existem, mas que estão oci-

osos; ao passo que faz-se necessário criar 

outros espaços e mecanismos para motivar 

a existência de políticas públicas que te-

nham o foco no ideário inclusivo das minori-

as (Jovens, Quilombolas, Mulheres, LGBT, 

Negros, Índios e Idosos), democrático, parti-

cipativo e, com a efetivação dos princípios 

da sustentabilidade, a partir da estruturação 

do Plano Plurianual (PPA).   

Na sequência, houve uma explanação sobre 

a Agenda 2030 e a articulação com o deba-

te proposto demonstrando que o período 

atual da humanidade e sua relação com a 

natureza aponta a necessidade de realizar o 

estabelecimento de estratégias globais com 

ações locais e, isto é o alicerce da cidadania 

planetária.  

Deste modo, compreende-se por cidadania pla-

netária um processo que se inicia pela educação 

e que possibilita que as pessoas possam olhar e 

reagir, desenvolvendo o sentido da participação 

e corresponsabilidade frente às agressões aos 

próprios seres humanos e, aos elementos da na-

tureza.  

Assim, a Agenda 2030 consegue construir ao 

mesmo tempo uma agenda e um convite para 

mobilizar ações que possam combater desde os 

modos de desperdícios, a necessidade de criar 

hábitos alimentares sustentáveis e saudáveis até 

à necessidade de organizar de modo igualitário 

as esferas sociais, ambientais e econômicas da 

sociedade, destacando os cuidados com os se-

melhantes, da mesma maneira, com a diversida-

de e heterogeneidade que torna o planeta Terra 

como algo único, assim como todas as paisa-

gens e as formas de vida. 

Luís Gustavo de Lima Sales e Ricélia 

Maria Marinho Sales  

SURA/UFCG-CNPq 

 

Em maio, o SURA iniciou o proje-

to de extensão Objetivos de De-

senvolvimento Sustentável (ODS) 

Agenda 2030: educação ambiental 

ativa, pela Caatinga e em defesa 

da vida, cujo objetivo geral é 

contribuir com a implementação 

da Agenda 2030, principalmente 

às Metas direcionadas à proteção 

e conservação do Bioma Caatinga 

e que estejam em defesa das di-

versas formas de vida (animal, 

vegetal e humana), no município 

de Pombal/PB.  
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Atualização do banco de dados 

A Rede ODS Brasil está atualizando seu banco de 

dados. Por isso, pede que as instituições que tem 

certeza que querem fazer parte deste coletivo reali-

zem o cadastramento ou recadastramento online. 

Aproveitamos para lembrar que: 

1. Estabelecemos parcerias entre instituições. 

2. Instituição cadastrada na Rede ODS Brasil é 

aquela que preencheu o cadastro online. 

3. Instituição membro da Rede ODS Brasil é aquela 

que, além de preencher o cadastro: 

-  Adota a Carta de Princípios, o Modelo Organizaci-

onal e a identidade visual da Rede ODS Brasil; 

-  Demonstra, com registros de ações, de que forma 

contribui com a implementação da Agenda 2030 e o 

fortalecimento da Rede ODS Brasil; 

-  Atua efetivamente em rede: interage com os de-

mais integrantes; troca experiências; desenvolve 

ações colaborativas, contribuindo com recursos hu-

manos, materiais, saberes, etc. 

4. A Rede ODS Brasil possui posicionamento políti-

co, não partidário. Sendo autora e signatária de No-

tas Públicas, Moções, Petições, etc. Se 

manifestando  a favor ou contra  determi-

nada pauta, baseada na Constituição Fe-

deral de 1988, na Agenda 2030 e demais 

protocolos internacionais assinados pelo 

Brasil. 

5. Há diversos coletivos no país atuando 

com a Agenda 2030. Cada um tem ca-

racterísticas próprias: modelo organizaci-

onal, foco de atuação, princípios. Sugeri-

mos que conheçam os demais coletivos 

e os comparem com a Rede ODS Brasil 

para que tenham a certeza sobre onde 

querem estar/contribuir. Pois o sentimen-

to de pertencimento é fundamental para 

o engajamento. 

 

Identificamos que, desde o ataque cibernético mun-

dial, o link www.migre.me/t1ONQ está corrompido. 

Por isso, o cadastramento ou recadastramento deve 

ser feito no link  

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s /

d/1i04DY2TFFdwKVaN68qOuQVHyuZCpzWKSu-zK2rBu5B8/

viewform?ts=56b00f5d&edit_requested=true 


