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Com o objetivo de engajar todos os seguimentos

Assim, em julho de 2015, um grupo de insti-

da sociedade em prol dos Objetivos de Desen-

tuições decidiu se desvincular do MNCS e

volvimento do Milênio (ODM), em 2004, o Presi-

passou a idealizar um coletivo que: atuasse

dente Lula - por meio da Secretaria-Geral da Pre-

em rede; de forma horizontalizada e partici-

sidência da República (SG/PR), em parceria com

pativa; valorizando e respeitando a diversida-

o Programa das Nações Unidas para o Desen-

de, a representatividade e o protagonismo de

volvimento (PNUD) - fomentou a criação do Mo-

cada instituição em sua área de atuação.

vimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade
(MNCS).

Em agosto, o grupo iniciou a democratização
da Agenda 2030 por meio da sensibilização

O MNCS teve importante papel na disseminação

de atores sociais e dos Diálogos de Cidada-

dos ODM em todo o território nacional.

nia, em Brasília / DF, uma ação piloto que

No entanto, sua estrutura hierarquizada, centrali-

testava formas de abordar a Agenda 2030.

zada em representantes da Região Sul; seu foco

Em novembro realizou sua primeira grande

no voluntariado e na responsabilidade social em-

ação: Diálogo Amazônico sobre os ODS, em

presarial; seu posicionamento apartidário gera-

Belém / PA.

vam insatisfação entre os integrantes que desejavam uma gestão horizontalizada e compartilhada; um movimento que respeitasse a enorme diversidade regional existente neste país de dimensões continentais; que reconhecesse e valorizasse os diversos atores sociais que atuam incansavelmente pela transformação social em
seus territórios; que pudesse debater sobre políticas públicas estruturantes, que foram responsáveis pelo atingimento das Metas ODM; que pudesse se posicionar sobre temas como a Política

Nestes 2 anos de jornada, a Agenda 2030
tem norteado o caminho deste coletivo rumo
a um mundo mais igualitário, resiliente e sustentável. Esta é uma jornada longa e cheia
de obstáculos, por isso a atuação em rede é
fundamental para que tenhamos ânimo e força para superá-los.
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Como não havia perspectiva de mudança neste
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ção desses integrantes foi encontrada em um an-
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dem”.
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2 anos da Rede ODS Brasil
Construir um coletivo com este formato ho-

Ampliar as conquistas sociais obtidas a partir

rizontalizado, fundamentado na autogestão

de 2003, que asseguraram o êxito do país no

com liderança compartilhada, é um enorme

atingimento das Metas dos Objetivos de De-

desafio em um país que há mais de 500

senvolvimento do Milênio (ODM).

anos privilegia a hierarquia - no Estado, na
Família, na Igreja, na Escola, no Trabalho,
etc. - e que só adotou o conceito de Democracia Participativa na Constituição Federal
de 1988.

Segundo os Relatórios de Desempenho dos ODM,
apresentados pelo Governo Federal e pela ONU, o
Brasil foi exitoso no atingimento das Metas ODM
devido a políticas públicas implementadas a partir

de 2003, como os Programas: Fome Zero, Bolsa

Prova disto é que, ao longo destes 2 anos,

Família, Brasil Alfabetizado, Rede Cegonha, etc. E

quase 200 instituições já se cadastraram na

de legislações, como a Política Nacional de Assis-

Rede ODS Brasil. No entanto, apenas 1/4

tência Social e a Política Nacional de Segurança

delas conseguiu ser classificada como

Alimentar e Nutricional, Lei Maria da Penha, entre

membro da Rede, já que a maioria tem difi-

outras.

culdade em se adaptar ao Modelo Organizacional apresentado.

Devido a isso, a Rede ODS Brasil defende a manutenção e ampliação dessas conquistas sociais,

A Rede ODS Brasil tem consciência que a

que asseguraram o êxito do país no atingimento

implementação efetiva de seu Modelo Or-

das Metas ODM e que são a base para a efetiva

ganizacional depende de uma mudança de

implementação da Agenda 2030.

paradigma, que ocorre lentamente. E que o
sentimento de pertencimento é fundamental
para o engajamento.

A Rede ODS Brasil entende que a Agenda 2030 é
uma agenda de Estado, e não de Governo; suprapartidária; progressista; de defesa dos Direitos Hu-

Sendo assim, ela monitora constantemente

manos, Civis, Sociais e Políticos. Logo, a Rede

as Redes ODS Estaduais e Municipais, coi-

ODS Brasil é contra o desmonte do Estado de

bindo qualquer desvirtuamento do seu Mo-

Bem-Estar Social e legislações que violem a Cons-

delo Organizacional. E incentiva as institui-

tituição Federal de 1988 e os Protocolos Internaci-

ções cadastradas a conhecerem os diver-

onais assinados pelo Brasil.

sos coletivos que atuam em prol da Agenda
2030 no país, para que elas tenham a certeza sobre onde querem estar e contribuir.

Sendo assim, a Rede ODS Brasil promove e apoia
Diálogos, Rodas de Conversa, Seminários, etc.
visando conscientizar o cidadão brasileiro sobre

Apesar das dificuldades supracitadas e da

seus direitos civis, sociais e políticos para que

falta de recursos financeiros próprios, a Re-

possa exercer plenamente sua cidadania. Como, o

de ODS Brasil tem conseguido cumprir su-

Seminário - PEC 241 / PEC 55: redução dos gas-

as Diretrizes e contribuir com a democrati-

tos ou ataque aos direitos sociais?, realizado em

zação e implementação da Agenda 2030 no

Macapá / AP e a Roda de Conversa - Quais os

país.

impactos do desmonte da Política de Assistência
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Social na Agenda 2030? Quais os desafios pa-

teúdo do texto que assina.

ra o desenvolvimento sustentável?, realizada

A Rede ODS Brasil também tem:

em Porto Alegre / RS, no âmbito do Fórum So-

•

cial das Resistências.

Inserido a Agenda 2030 em Instituições de
Ensino - Infantil, Fundamental, Médio e Su-

Ela também é autora de Notas Públicas e sig-

perior - e em eventos escolares e acadêmi-

natária de Abaixo Assinados, Manifestos, Peti-

cos por meio da promoção de Diálogos, Ro-

ções e demais documentos que estejam ali-

das de Conversa, Seminários, etc. Como os

nhados ao que preceitua a Agenda 2030. Co-

Diálogos de Cidadania, realizados de agosto

mo a Petição da Associação Brasileira de Re-

de 2015 a maio de 2016, no Centro Univer-

forma Agrária (ABRA) sobre a situação dos

sitário de Brasília e o Fórum de Educação

agrotóxicos no país e o Comunicado Contra a

Profissional e Tecnológica Norte Capixaba

Violação de Direitos de Povos Indígenas.

2016: Integrando Agendas para os Objetivos

Além de apoiar campanhas, como a Consulta

de Desenvolvimento Sustentável, realizado

Nacional sobre Reformas e Auditoria da Dívida

no Instituto Federal do Espírito Santo - Cam-

e a Reforma Política Democrática e Eleições

pus São Mateus.

Limpas!

•

Realizado atividades lúdicas e campanhas
de conscientização na Rede Municipal de
Ensino de Barcarena / PA sobre Educação

Promover a democratização da Agenda

Ambiental, Combate ao Trabalho Infantil,

2030, por meio da produção e disseminação

Combate a Exploração Sexual de Crianças e

de conhecimentos.
•

Adolescentes, Protagonismo Juvenil, etc.

Informativo da Rede ODS Brasil: criado em

•

dezembro de 2015, tem tiragem mensal, dis-

Apresentado a Agenda 2030 e a Rede ODS
Brasil, em eventos próprios e em eventos

tribuição gratuita e online. Ele promove a de-

promovidos por terceiros. Como, a Mesa

mocratização da Agenda 2030 ao abordar

Redonda - Estratégias para o desenvolvi-

temas cotidianos relacionando-os às Metas

mento territorial baseado na sustentabilida-

dos ODS e ao divulgar as ações realizadas

de ambiental, realizada no âmbito do 1º Sim-

pela Rede ODS Brasil.

pósio Nacional do Meio Ambiente e IV Sim-

Em respeito ao Art. 5°, IV, IX, XVI e Art. 220

pósio de Meio Ambiente e Desenvolvimento

da Constituição Federal de 1988; ao Art. 19 e

Regional, em Presidente Prudente / SP.

Art. 20, 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos - que asseguram os direitos à
liberdade de expressão e à livre manifesta-

Promover a inserção da Agenda 2030 nos

ção - qualquer cidadão, instituição, etc., pode

espaços institucionalizados de participa-

publicar artigos no Informativo, desde que

ção social e nos instrumentos de planeja-

identifique qual a relação do tema com a

mento e gestão governamental.

Agenda 2030. Sendo responsável pelo con-

A Rede ODS Brasil tem inserido a Agenda
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2030 em espaços institucionalizados de partici-

Estabelecer, ampliar e fortalecer parcerias

pação social, como o Conselho Nacional de

estratégicas entre os membros da Rede ODS

Segurança Alimentar e Nutricional e os Conse-

Brasil, visando desenvolver ações colabora-

lhos Estaduais de Segurança Alimentar e Nu-

tivas que contribuam com a implementação

tricional da Paraíba e do Rio de Janeiro. E nas

da Agenda 2030.

Conferências Municipais de Assistência Social

A Rede ODS Brasil tem promovido e apoiado

de Brejo do Cruz / PB e Barcarena / PA.

diversas ações colaborativas. Como a Semana

Também tem fomentado a inserção da Agenda

Curitiba Lizo Zero 2016 e III Fórum do Semiári-

2030 nos instrumentos de planejamento e ges-

do de Energia Solar, em Patos / PB.

tão governamental, tendo como referência a

Além disso, a Rede ODS Brasil integra e apoia

experiência da Prefeitura de Barcarena / PA -

outros coletivos, movimentos, etc. cujo foco de

instituição fundadora da Rede ODS Brasil - re-

atuação esteja vinculado à promoção da Agen-

conhecida por instituições como: Articulation of

da 2030. Como: o Movimento de Combate à

Territorial Networks for Sustainable Human De-

Corrupção Eleitoral (MCCE); a Rede de Monito-

velopment (ART-PNUD), Associação Brasileira

ramento Cidadão (RMC) de João Pessoa / PB; o

de Municípios (ABM), Confederação Nacional

Painel Brasileiro de Biodiversidade (Painel Bio);

de Municípios (CNM), Programa das Nações

o Fórum Alternativo Mundial da Água (FAMA), o

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Se-

#Resista.

cretaria de Governo da Presidência da República (SEGOV).
Estas ações contribuem com a consecução de

Qualificar atores sociais visando a capilari-

outra Diretriz da Rede ODS Brasil: Fomentar a

dade e a sustentabilidade das ações colabo-

gestão participativa e o controle social co-

rativas que contribuam com a implementa-

mo instrumentos de localização da Agenda

ção da Agenda 2030.

2030.

A Rede ODS Brasil tem promovido ações - pontuais e permanentes - de qualificação de atores sociais de diversos seguimentos, abordando temas

Dar visibilidade e apoiar as ações desenvol-

vinculados à Agenda 2030. Contribuindo assim

vidas pelos membros da Rede ODS Brasil,

com a Diretriz: Democratizar a Agenda 2030, por

fortalecendo-os.

meio da produção e disseminação de conhecimentos. Como: as Oficinas de Captação de Re-

Como estratégias para esta Diretriz, a Rede

cursos e Elaboração de Projetos, realizadas em

ODS Brasil apresenta suas instituições mem-

Belém / PA e as Capacitações Permanentes so-

bros no Informativo mensal; promove Mostras

bre Empoderamento da Mulher, em Ananin-

de Boas Práticas e apoia projetos desenvolvi-

deua / PA, Barcarena / PA e Rio de Janeiro / RJ.

dos por elas. Como, a Cartilha - Conhecendo o
Projeto Estruturante: Desenvolvimento Orgâni-

co Solidário Auto-gestionário - Raios de Sol e o

Potencializar a construção de uma agenda

Projeto Onde Plantei.
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de convergência entre os membros da Re-

deste coletivo, que já adquiriu representativida-

de ODS Brasil, norteada pela Agenda 2030.

de, legitimidade e reconhecimento - nacional e

Para isso, a Rede ODS Brasil tem promovido
eventos regionais, como o Diálogo Amazônico
sobre os ODS, em Belém / PA e o I Seminário

internacional - em tão pouco tempo. Destacamos
alguns exemplos:
•

Plataforma Agenda 2030.

Regional do Médio Piranhas sobre os ODS,
em Pombal / PB. E nacionais, como o 1° En-

www.agenda2030.com.br/contato.php

contro Nacional da Rede ODS Brasil, em For-

• 1° Relatório Nacional Voluntário sobre os

taleza / CE e o 2° Encontro, em Belém / PA.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

www.secretariadegoverno.gov.br/snasPara dar visibilidade à Rede ODS Brasil, o

documentos/

Centro de Apoio às Atividades Populares

relatoriovoluntario_brasil2017port.pdf

(CAAP) / PB e a Prefeitura de Barcarena / PA

• Plataforma Localizing the SDGs.

- instituições fundadoras da Rede ODS Brasil
- incorporaram a logomarca deste coletivo. O
primeiro

entre

os

parceiros

dos

sites

www.localizingthesdgs.org/partner/listing/civilsociety-organizations

www.movsocial.org e www.ondeplantei.org.br

• Relatório de Sustentabilidade do Banco da

e a segunda em todas as suas peças de divul-

Amazônia 2016.

gação, interna e externa, e campanhas publicitárias.
O comprometimento e apoio das instituições
membros da Rede ODS Brasil são fatores
fundamentais para ampliação e fortalecimento

www.bancoamazonia.com.br/index.php/
component/jdownloads/finish/149-relatorio2016/1684-relatorio-de-sustentabilidade-2016?
=485

Estes são apenas alguns exemplos da atuação da Rede ODS Brasil, nestes 2 anos.
Detalhes e fotos sobre estas e muitas outras ações estão disponíveis em
www.issuu.com/redeodsbrasil e www.facebook.com/redeods.br
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Oficina Qualificar para Localizar, em Barcarena / PA
Nos dias 01 e 02/08, ocorreu a Oficina Qualificar para Localizar, em Barcarena / PA.
A Oficina foi promovida por Confederação Nacional de Municípios (CNM), Prefeitura de
Barcarena, Rede ODS Brasil e Secretaria de
Governo

da

Presidência

da

República

(SEGOV). E teve por objetivo qualificar gestores e técnicos municipais, fomentando a loca-

lização da Agenda 2030.
A SEGOV apresentou as estratégias de internalização e interiorização da Agenda, adotadas pelo Governo Federal. A CNM apresentou ferramentas para a localização da Agenda
2030, como a Mandala de Desempenho. A

Programa Novo Mais Educação. E as Prefeituras
de Ananindeua e Barcarena apresentaram práticas exitosas nesta área.

Prefeitura de Barcarena apresentou sua ex-

Na Mesa ODS 3 - Saúde e Bem-Estar, o Ministé-

periência em planejamento governamental

rio da Saúde apresentou o Fundo Nacional de

alinhado às Agendas de Desenvolvimento da

Saúde. E as Prefeituras de Ananindeua e Barca-

ONU.

rena apresentaram práticas exitosas nesta área.

Durante a Mesa ODS 4 - Educação de Quali-

Já o Ministério do Planejamento apresentou o

dade, o Ministério da Educação apresentou o

Sistema de Convênios (SICONV).

II Seminário Desafios e Soluções para Inclusão Digital de Comunidades Urbanas, Rurais e Povos Tradicionais, na Paraíba
A Rede ODS Brasil participou
da mesa de abertura do II Seminário Desafios e Soluções
para Inclusão Digital de Comunidades Urbanas, Rurais e
Povos Tradicionais, em João
Pessoa / PB. Sendo representada pelo Centro de Apoio
às

Atividades

Populares

(CAAP) / PB.
de populações tradicionais, urbanas e rurais, assim como aproO Seminário almejou fomen-

fundar reflexões sobre internet e cidades inteligentes. E integrou a

tar reflexões em torno dos

programação paralela do 10° Encontro Nacional da Associação

problemas da exclusão digital

Nacional para Inclusão Digital (ANID).
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Glossário
Carta de Princípios e Modelo Organizacional da Rede Brasil: documentos que norteiam a atuação deste coletivo. Devem ser adotados pelas Redes ODS Municipais e Estaduais para que estas
sejam reconhecidas e legitimadas pela Rede ODS Brasil https://goo.gl/31sK3S
A Rede ODS Brasil é constituída pelo conjunto de Grupos Temáticos ODS.

Instituição cadastrada na Rede ODS Brasil: é aquela que preenche o cadastro online.
Instituição membro da Rede ODS Brasil: é aquela que, além de preencher o cadastro: adota a
Carta de Princípios, o Modelo Organizacional 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, ou seja, interage com os demais integrantes; troca experiências; desenvolve ações colaborativas, contribuindo com recursos humanos, materiais, saberes, etc.
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