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O I Encontro Nacional da Rede ODS Brasil ocorreu nos dias 6 e 7 de outubro de 2016,
em Fortaleza/CE. O evento – realizado com o apoio do Instituto Primeira Infância (IPREDE), do
Instituto Nordeste Cidadania (INEC) e da Prefeitura de Barcarena/PA – teve como objetivo principal
“estabelecer, ampliar e fortalecer parcerias estratégicas entre os membros da Rede ODS Brasil,
visando desenvolver ações colaborativas que contribuam com a implantação da Agenda 2030”.
Os debates, transmitidos ao vivo, foram subsidiados pelo Documento de Referência do I
Encontro Nacional da Rede ODS Brasil, que apresentou: uma breve contextualização sobre as
Agendas de Desenvolvimento da ONU e a criação da Rede ODS Brasil; a Carta de Princípios da Rede
ODS Brasil e sua estrutura organizacional; um glossário; propostas de atuação e organização
elaboradas por membros da Rede ODS Brasil, aglutinadas por Diretrizes da Carta de Princípios.
Os debates realizados durante todo o dia 6 e a manhã do dia 7, pelos 30 participantes de
8 estados, tiveram como deliberações e encaminhamentos:
 A ratificação da Carta de Princípios da Rede ODS Brasil, aprovada na videoconferência de janeiro
de 2016.
 A ratificação da estrutura organizacional da Rede ODS Brasil, aprovada na videoconferência de
fevereiro de 2016.
 A ratificação da obrigatoriedade do cadastro on-line, aprovada na videoconferência de fevereiro
de 2016 e que configura a aceitação à Carta de Princípios e a estrutura organizacional da Rede ODS
Brasil.
 Até a realização deste Encontro, considerava-se como membro da Rede ODS Brasil a instituição
pública ou privada, organização da sociedade civil, movimento social, povo originário, povo e
comunidade tradicional que: realizava o cadastro on-line; adotava a Carta de Princípios, a estrutura
organizacional e a identidade visual da Rede ODS Brasil.
A partir do Encontro, o cadastro obrigatório representará o interesse em participar da Rede ODS Brasil.
Para que seja considerada como membro, a instituição pública ou privada, organização da sociedade
civil, movimento social, povo originário, povo e comunidade tradicional deverá – além de adotar a
Carta de Princípios, a estrutura organizacional e a identidade visual da Rede ODS Brasil – atuar
efetivamente em rede, ou seja, interagir com os demais integrantes, trocando experiências e
desenvolvendo ações colaborativas; registrar a realização de suas atividades, demonstrando de que
forma contribui com a implementação da Agenda 2030.
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Serão definidos níveis de atuação, diferenciando aqueles que apenas realizam o cadastro e não
interagem com os demais integrantes da Rede daqueles que interagem e atuam efetivamente em
rede.
Foi criado um Grupo de Trabalho para aprimorar o cadastro on-line, inicialmente constituído por:
Comitê de Energia Renovável do Semiárido (CERSA) / PB, representado por Marcello Cavalcante;
Prefeitura Municipal de Barcarena / PA, representada por Givanildo Portilho e Maria Lúcia Martins;
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG-Campus Pombal) / PB, representada por Luís
Gustavo Sales.
Não há limite de participantes no Grupo de Trabalho, sendo aberto aos demais integrantes da Rede
que tenham interesse e disponibilidade em colaborar.
 Para atender a diretriz “produzir e disseminar conhecimentos, promovendo a democratização da
Agenda 2030, foi criado um Grupo de Trabalho para definir e elaborar o conteúdo e a
metodologia de Oficinas sobre a Agenda 2030, constituído inicialmente por: Centro de Educação
Integral Margarida Pereira da Silva (CEMAR) / PB, representado por Júlia Medeiros; Grupo
Especializado em Tecnologia e Extensão Comunitária (GETEC) / PB, representado por Tarcísio
Costa; Instituto Nordeste Cidadania (INEC) / CE, representado por Nágela Costa; Prefeitura
Municipal de Barcarena / PA, representada por Maria Lúcia Martins, e Patrícia Menezes; Rede
Nacional de Colegiados Territoriais, representada por Márcia Dornelles; Sindicato dos Técnicos
Industriais do Espírito Santo (SINTEC) / ES, representado por Telmo Sodré Filho; Universidade
Federal de Campina Grande (UFCG-Campus Pombal) / PB, representada por Ricélia Sales.
Não há limite de participantes no Grupo de Trabalho, sendo aberto aos demais integrantes da Rede
que tenham interesse e disponibilidade em colaborar.
As Oficinas terão como objetivo prioritário o nivelamento dos membros da Rede ODS Brasil, para que
então estes possam replicá-las, fortalecendo as redes municipais. E terão como foco: “promover a
inserção da Agenda 2030 nos espaços institucionalizados de participação social e nos instrumentos
de planejamento e gestão governamental”; “fomentar a gestão participativa e o controle social como
instrumentos de territorialização da Agenda 2030”; “qualificar atores sociais visando a capilaridade e
a sustentabilidade das ações colaborativas que contribuam com a implantação da Agenda 2030”.
 Foi criada uma Comissão Pro Tempore de Articulação Nacional, constituída por: Associação
Roraimense pela Diversidade Sexual de Roraima (Grupo DiveRRsidade) / RR, representada por
Roberto Morais; Centro de Ação Comunitária (CEDAC) / RJ, representado por Rosa Alvarenga;
Grupo Especializado em Tecnologia e Extensão Comunitária (GETEC) / PB, representado por
Tarcísio Costa; Instituto Nordeste Cidadania (INEC) / CE, representado por Nágela Costa; Portal dos
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Movimentos Sociais (MOVSOCIAL) / PB, representado por José de Arimatéia França; Prefeitura
Municipal de Barcarena / PA, representada por Patrícia Menezes; Rede Nacional de Colegiados
Territoriais, representada por Márcia Dornelles; Sindicato dos Técnicos Industriais do Espírito Santo
(SINTEC) / ES, representado por Telmo Sodré Filho; Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG-Campus Pombal) / PB, representada por Ricélia Sales.
A Comissão terá vigência até o próximo Encontro Nacional da Rede ODS Brasil, que ocorrerá em
junho de 2017, em data e local a definir. E terá como principal atribuição “potencializar a construção
de uma agenda de convergência entre os membros da Rede ODS Brasil, norteada pela Agenda 2030”.
 Em relação a sustentabilidade da Rede ODS Brasil, optou-se por não criar personalidade jurídica e
sim adotar Instituições Âncoras.
A Comissão Pro Tempore irá definir os critérios para a seleção destas Instituições.
 Quanto as propostas contidas no Documento de Referência, estas serão debatidas e implementadas
dentro dos Grupo Temáticos, já que estes são instâncias autônomas e deliberativas.
Na tarde do dia 7, a Rede ODS Brasil participou, na condição de convidada, da 9 ª Edição
do Fórum IEP de Sustentabilidade visando “dar visibilidade e apoiar as ações desenvolvidas pelos
membros da Rede ODS Brasil, fortalecendo-os” e proporcionou maior integração e troca de
experiências entre seus integrantes.
AÇÃO
Projeto Prosseguir
Planejamento Governamental e as
Agendas de Desenvolvimento da ONU
Energia Renovável no Semiárido

APRESENTADA POR
Instituto Nordeste Cidadania (INEC) / CE
Prefeitura Municipal de Barcarena / PA
Prefeitura Municipal de Pombal / PB
Associação Civil Germinar / PB
Comitê de Energia Renovável do Semiárido (CERSA) / PB
Universidade Federal de Campina Grande (UFCGCampus Pombal) / PB
Melhoria da Nutrição
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
(CONSEA) / PB
Reciclagem de resíduos sólidos em Grupo Especializado em Tecnologia e Extensão
Bonito de Santa Fé/PB
Comunitária (GETEC) / PB
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
Sistema
de
Indicadores
e
a Universidade Federal de Campina Grande (UFCGorganização
de
Observatórios Campus Pombal) / PB
Municipais: um olhar intramunicipal dos
ODS
SPA Empreender: Incubadora de Prefeitura Municipal de Pombal / PB
Beleza
NOTA: as frases entre aspas correspondem a diretrizes expressas na Carta de Princípios da Rede ODS Brasil.
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