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Nacionalização das Metas Globais dos ODS

O que é?

É o processo de considerar os contextos nacionais na
implementação dos ODS. De estabelecer metas que sejam o
espelho das metas globais para o país. De determinar os meios
de implementação de acordo com as institucionalidades
nacionais e de definir os indicadores mais adequados para
acompanhar o progresso até 2030.

Refere-se tanto à forma de como os governos nacionais podem
apoiar a implementação das metas globais dos ODS, quanto à
maneira em como os ODS podem orientar o desenvolvimento
Nacional, com base nas três dimensões do desenvolvimento
sustentável: social, econômica e ambiental.

.
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Por que?
1. Incentivo da ONU  (universalidade X Uniformização – Soberania)

78. Nós encorajamos todos os Estados-membros a desenvolver logo que 

possível respostas nacionais ambiciosas para a aplicação global da presente 

Agenda. Estas podem apoiar a transição para os ODS e ser  construída a 

partir dos instrumentos de planejamento existentes, tais como as estratégias 

de desenvolvimento nacional e de desenvolvimento sustentável, conforme o 

caso. (Transformando nosso mundo: Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável) 

2. Para refletir as especificidades do Brasil
• Metas globais não se apresentam como problemas importantes para o Brasil.
• Prioridades importantes não se encontram refletidas de maneira explicita nas

metas.
• Planos Nacionais e políticas nacionais existentes
• Metas genéricas, necessário dar mais objetividade
• Metas não dimensionadas.

• Atenção: não se deve permitir redução na magnitude e abrangência da agenda de 
metas globais. 
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EIXO ESTRATÉGICO E3 - AGENDA 2030 BRASIL (INTERNALIZAÇÃO) 

Resultado E3.1 

Adequação de metas e 
indicadores globais à 
realidade brasileira. 

Produto E3.1.1: Indicadores 
globais “TIER I” calculados e 
disponibilizados na plataforma 
digital dos indicadores ODS. 
Prazo: março/2018. 
Responsável: IBGE. 

Produto E3.1.2: Diagnóstico 
(Relatório linha de base) 
estabelecido e divulgado. 
Prazo: julho/2018. 
Responsável: IPEA e MP. 

Produto E3.1.3: Proposta de 
adequação das metas à realidade 
brasileira divulgada. 
Prazo: julho/2018. 
Responsável: IPEA e MP. 

Produto E3.1.4: Formação de uma 
rede de conhecimento para 
estimativa dos indicadores globais 
“TIER II” e “TIER III”. 
Prazo: julho/2019. 
Responsável: IBGE. 

Produto E3.1.5: Quadro de 
Indicadores Nacionais definidos. 
Prazo: julho/2019. 
Responsável: IBGE. 

Resultado E3.2 
Matriz de alinhamento das 
políticas públicas federais 

com os ODS elaborada. 

Produto E3.2.1: Criação das 
Agendas ODS no Sistema 
Integrado de Orçamento e 
Planejamento Federal (SIOP). 
Prazo: novembro/2017. 
Responsável: MP. 

Produto E3.2.2: Mapeamento das 
principais políticas públicas 
federais para o alcance das metas 
e objetivos do desenvolvimento 
sustentável realizado. 
Prazo: julho/2018. 
Responsável: IPEA e MP. 

Resultado E3.3 
Formação e fortalecimento 

de parcerias. 

Produto E3.3.1: instrumentos de 
cooperação estabelecidos. 
Prazo: julho/2019. 
Responsável: CNODS. 

Produto E3.3.2: iniciativas de 
parceria estabelecidas. 
Prazo: julho/2019. 
Responsável: CNODS. 

3. Por que?
Plano de Ação da Comissão Nacional dos ODS 2017-2019 (outubro de 
2017) Eixo 3 – Territorialização

OBJETIVO: Expressar metas e indicadores globais dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável à realidade brasileira. 

SENSIBILIZAR 
ATORES

Nacionalizar 
as metas 
globais

DEFINIR

INDICADORES 
NACIONAIS
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Como fazer?
(“caminhante, não existe caminho. O caminho se faz ao caminhar ...”. Antônio Machado, 
poeta espanhol)

1. Organização Interna ao IPEA à altura do desafio e 
responsabilidade delegada pela Comissão Nacional ao IPEA

• Portaria – Criação dos Grupos Internos

2. Definição de Princípios Orientadores do Processo:
• Aderência às metas globais: Não redução da ambição das metas globais
• Objetividade, por meio do dimensionamento quantitativo, sempre que as 

informações permitirem
• Respeito aos compromissos, nacionais e internacionais, anteriormente 

assumidos pelo governo brasileiro (Acordos e Planos Nacionais) 
• Observância às desigualdades regionais; 
• Observância às desigualdades de gênero, de raça, de etnia, de geração, de 

renda, entre outras. 
• Suporte ao Monitoramento das Metas Nacionais por meio da proposição de 

indicadores nacionais
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Como fazer?
3. Participação do Governo e da Sociedade e Divisão do processo em 

etapas:
• Etapa Governamental
• Etapa Sociedade Civil por meio de Consulta Pública realizada pela 

CNODS
4. Elaboração de Proposta  Inicial por parte do IPEA. Elaboração de Fichas 

Técnicas para cada uma das 169 metas.

5. Debate da Proposta Inicial a partir da participação ampla de todos os 
atores e órgãos do governo federal.

6. Realização da I Oficina Governamental de Adequação das Metas dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (abril, 2018)

• 75 órgãos e 656 representantes, técnicos e gestores do governo 
federal

7. Instituição de Grupos Interministeriais sob a coordenação do IPEA
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Exemplos de Adequação – ODS 1



Meta Adequada porque o Brasil já praticamente alcançou a Meta Global



Meta Adequada porque o Brasil já praticamente alcançou a Meta Global



Exemplos de Adequação – ODS 2



Meta Adequada para incorporar prioridade nacional não contemplada na Meta global



Meta Adequada para incorporar prioridade nacional não contemplada na Meta global



Exemplos de Adequação – ODS 3 



Meta Adequada porque o Brasil já alcançou a Meta Global



Meta Adequada porque o Brasil já alcançou a Meta Global



Exemplos de Adequação – ODS 4



Meta Adequada para harmonizar com as  Metas de planos e Programas Nacionais



Meta Adequada para harmonizar com as  Metas de planos e Programas Nacionais



Exemplos de Adequação – ODS 8 



Meta Adequada para o nível de de desenvolvimento e contexto econômico do Brasil 



Meta Adequada para o nível de de desenvolvimento e contexto econômico do Brasil



Exemplos de Adequação – ODS 14 



Meta Adequada porque o Brasil já alcançou a Meta Global e para harmonizar com a 
legislação nacional

l



Meta Adequada porque o Brasil já alcançou a Meta Global e para harmonizar coma 
legislação nacional



Exemplo de Meta Criada- ODS 15



Meta Criada para contemplar as especificidades e as prioridades do Brasil



Meta Criada para contemplar as especificidades e as prioridades do Brasiil
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Meta Adequada para contemplar necessidades e especificidades do Brasil



Meta Adequada para contemplar necessidades e especificidades do Brasil



1. Situação Fiscal e econômica: Lenta retomada da economia.  
Crescimento  Dependente de reformas estruturantes

2. Coordenação e governança do desenvolvimento 
sustentável para conseguir a coerência política, a fim de 
que os efeitos positivos de uma determinada política não 
sejam anulados pelos efeitos de outras políticas.  

3. Construção de indicadores nacionais para acompanhar os 
avanços das metas até 2030

4. Definição de Institucionalidade para substituir  a   CNODS.
5. Mobilizar estados, municípios e sociedade para a 

implementação de ações convergentes à Agenda 2030.

Alguns Desafios 



http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view
=article&id=34776


