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O que é a Agenda 2030? 

É um conjunto de temas que são 
fundamentais para os Governos de uma 

maneira geral, e para a sociedade em 
particular como: mudanças climáticas, 

inovação produtiva e social, infraestrutura e 
cidades sustentáveis, entre outros.

17 
objetivos

169
metas
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ODM 2000 - 2015 2015 - 2030

8 Objetivos
21 Metas

60 Indicadores

17 Objetivos
169 Metas

231 Indicadores

Como surge a Agenda 2030?



Do que trata a Agenda 2030? 

❖ A Agenda 2030 visa o alcance do equilíbrio entre a prosperidade humana com a proteção 
do planeta.

Até 2030 o Brasil se comprometeu a alcançar os 17 objetivos e 169 metas que 
buscam, dentre outros:

Erradicação da 
pobreza e a fome

ODS 1 ODS 2

Redução da violência, da 
corrupção e do suborno.

ODS 16

Promoção do crescimento
econômico includente

ODS 8

ODS 1 ODS 9

Redução das 
desigualdades

ODS 10
ODS 5

Ação contra as 
mudanças climáticas

ODS 13

Acesso universal e uso racional 
e sustentável da água

ODS 6

❖ Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  - ODS compõem uma agenda de 
planejamento e de gestão de Políticas Públicas.
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Qual é o grau de conhecimento do brasileiro sobre a Agenda 2030?

❖ Quem conhece a Agenda 2030? 

❖Quem já está comprometido com a Agenda 2030?

❖Quais providências devem ser adotadas para tal? 



Pesquisa realizada pela ONU em parceria com o Ibope, entrevistou 2.002 
maiores de 16 anos em 143 municípios brasileiros no mês de abril/2017.

O objetivo era levantar a percepção da população sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) contratados em 2015 pelos países signatários das Nações Unidas, a chamada 

Agenda 2030.

Grau de conhecimento do brasileiro sobre os ODS





As 3 grandes etapas da implementação da Agenda 2030

Do nacional para o local:

▪ Governança Subnacional;

▪ Disseminação da Agenda 2030;

▪ Valorização de parcerias locais.

NEGOCIAÇÃO 

INTERNALIZAÇÃO  

Do global para o nacional:

▪ Governança Nacional;

▪ Adequação das metas;

▪ Definição de indicadores.

INTERIORIZAÇÃO 



SENSIBILIZAR 
ATORES

ADEQUAR

METAS 
GLOBAIS

DEFINIR

INDICADORES 
NACIONAIS

IMPLANTAR 
GOVERNANÇA 

Internalização

Desafios da INTERNALIZAÇÃO



Sobre a Governança: Comissão Nacional ODS (CNODS) 

Criada pelo Decreto 8.892, de 27 /10/2016 
publicado no DOU em 31/10/2016  



Gestão e Governança da 
Comissão Nacional para 

os ODS

Disseminação da 
Agenda 2030

Agenda 2030 Brasil 
(internalização)

Acompanhamento e 
Monitoramento

Territorialização

(interiorização)

Eixos Estratégicos

Eixos Estratégicos do Plano de Ação CNODS

Período de Vigência 
2017-2019



Ampliar conhecimento: 
a Agenda 2030 se realiza 
no território, nos Estados 

e nos Municípios.

Disponibilizar 
ferramentas e 
instrumentos 
para a gestão.

Capacitar
gestores 
locais.

Conhecer a 
realidade local.

Valorizar político-
institucionalmente a 

gestão, conectada 
com os ODS.

Interiorização

Desafios da INTERIORIZAÇÃO



O papel do Setor de Transportes para o Alcance dos 
ODS

“Transporte não é uma finalidade em si, mas um meio que permite às 
pessoas acesso a qualquer necessidade: emprego, mercados e bens, 

interação social, educação e uma série de serviços que contribuem para 
vidas saudáveis e plenas.” 

“ Há uma necessidade urgente de ações para lidar com os custos,
sociais, ambientais e econômicos surpreendentes associados à maneira
como é encarado o transporte: todos os anos 1,24 milhões de pessoas
morrem em acidentes viários e 3,5 milhões de pessoas morrem
prematuramente devido à poluição do ar, incluindo a poluição originada
do transporte; 23% das emissões de gases de efeito estufa relacionados a
energia vem do transporte; congestionamentos são um enorme fardo
para a economia, atualmente correspondendo a 0,7% do PIB dos EUA, 2%
do PIB Europeu, 2-5% do PIB da Ásia, e até 10% do PIB em algumas
cidades de economias emergentes, incluindo Beijing, São Paulo e Lima”
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Dez Recomendações da ONU para a Sustentabilidade nos 
Transportes

▪ Planejar e direcionar investimentos baseados em três dimensões do 
desenvolvimento sustentável: desenvolvimento social, impactos ambientais 
e crescimento econômico;

▪ Integrar todos os esforços de planejamento de transportes sustentáveis com 
um balanço apropriado dos modos de transporte: integração vertical entre 
níveis de governo e horizontalmente entre modos, territórios e setores; 

▪ Criar estruturas institucionais, legais e regulamentares de apoio para 
promover o transporte sustentável eficaz;

▪ Desenvolver a capacidade técnica dos planejadores e implementadores de 
transportes, especialmente em países em desenvolvimento, através de 
parcerias com organizações internacionais, bancos multilaterais de 
desenvolvimento e governos em todos os níveis, para garantir acesso 
equitativo a mercados, postos de trabalho, educação e outras necessidades;

▪ Reforçar esforços na prevenção de mortes e lesões de trânsito;

▪ Fomentar um público informado e engajado como parceiro crucial para o 
avanço das soluções de transporte sustentável;



Dez Recomendações da ONU para a Sustentabilidade nos 
Transportes

▪ Estabelecer estruturas de monitoramento e avaliação do transporte sustentável 
e criar capacidade para coletar e analisar dados e estatísticas sólidas e 
confiáveis;

▪ Promover fontes de financiamento diversificadas e estruturas fiscais coerentes 
para promover sistemas, iniciativas e projetos de transporte sustentável;

▪ Ampliar o financiamento internacional do desenvolvimento e o financiamento 
climático para o transporte sustentável;

▪ Promover tecnologia de transporte sustentável por meio de investimentos 
governamentais orientados por resultados e políticas que incentivem 
investimentos do setor privado, e ações por meio de diversas estruturas de 
estímulo.



Por que o setor de transportes deve conhecer e participar?

• É um compromisso internacional do Brasil;

• Não é uma Agenda de um Governo, mas de Estado;

• É uma Agenda de todos para todos;

• Apresenta desafios e oportunidades para todos os setores da 
sociedade brasileira;

• É o reconhecimento que fome, pobreza, desigualdades, 
educação e saúde deficientes limitam o crescimento 
econômico e reduzem oportunidades para todos;

• Proporciona inúmeras oportunidades de negócio para o 
empresariado brasileiro;

• Incentiva e valoriza criatividade e inovação no setor;

• Pode se constituir numa agregação de valor aos produtos e 
serviços do setor.  



GRATO PELA ATENÇÃO E PARCERIA!

Claudio Cavalcanti Ribeiro
Secretário-Executivo Adjunto da CNODS 

Secretario Nacional Adjunto de Articulação Social
Secretaria de Governo

Presidência da República

claudio.ribeiro@presidencia.gov.br
(61)3411-4212/4206

www.planalto.gov.br/ods


