
Parceria pelo 
Desenvolvimento Sustentável 
Projeto pelo Fortalecimento dos Municípios para a 
promoção da Agenda 2030 e Nova Agenda Urbana 



•  Entidade municipalista mais antiga do Brasil 

•  Criada em 1946 

•  Foco na capacitação para a gestão 

•  Preocupada com as condições da gestão municipal 

•  Debate estratégico sobre o Pacto Federativo Brasileiro e seu 
aprimoramento 

ABM – Associação Brasileira de Municípios 



•  Contribuir para a melhoria das políticas públicas nos municípios; 

•  Mostrar aos municípios a importância dos ODS e da NAU; 

•  Capacitar gestores/as municipais a construir políticas públicas com 
base nos ODS e na NAU; 

•  Contribuir para a melhora da capacidade de gestão dos municípios 

•  Sensibilizar os entes nacionais e internacionais para a importância 
dos municípios para os ODS e a NAU. 

OBJETIVOS DO PROJETO 



•  Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Nova 
Agenda Urbana (NAU); 

•  O Direito à Cidade e a importância da Participação Social; 
 
•  Consórcios públicos e finanças municipais; 

•  Planejamento estratégico; 

•  Planejamento territorial participativo. 

TEMAS ABORDADOS 



Objetivos: 
•  Apresentar ferramentas para o planejamento; 
•  Mostrar a importância dos ODS e NAU e do planejamento participativo; 
•  Mostrar a importância  da transversalidade; 
•  Gerar efeito multiplicador; 
•  Encontrar “ponto focal”/“contato” do município para o projeto. 
•  Montar rede com municípios 
•  Buscar recursos e financiamento para a continuidade do Projeto 

Temas: 
•  Planejamento regional; 
•  Mobilidade; 
•  Segurança alimentar; 
•  Resíduos; 
•  Instrumentos de gestão do território; 
•  Gestão de equipamentos e espaços públicos; 
•  Papel dos municípios para a concretização dos ODS e NAU. 
 

ATIVIDADES/OFICINAS 



Continuidade: 
 
•  Os municípios terão apoio às suas agendas pelo projeto 
•  O Projeto vai acompanhar os indicadores municipais: 
•  - sociais 
•  - de gestão 
•  - de políticas públicas implementadas 

Participação da UFABC: 
 
- A Universidade Federal do ABC (UFABC) vai participar do Projeto e fará o 
acompanhamento dos indicadores 

ATIVIDADES/OFICINAS 



 

1) Montes Claros/MG 

2) Belém/PA 

3) Manaus/AM 

4) São Luís/MA 

5) Teresina/PI 

6) Fortaleza/CE 

7) Salvador/BA 

8) Recife/PE 

9) Juazeiro do Norte/CE 

10) Salvador/BA 

 

LOCAIS DAS OFICINAS 



Objetivos: 
 
•  Articulação entre diferentes atores (público, privado, sociedade civil); 
•  Compartilhar experiências; 
•  Constituir o observatório. 

Temas: 
 
•  Temas com maior evidência no momento do seminário entre aqueles trabalhados 

pelo projeto. 

Locais: 
 
•  Regiões Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Norte 

ATIVIDADES/SEMINÁRIOS 



 
Objetivos: 
 
•  Publicação dos resultados e potencial do projeto 

Temas: 
 
•  Experiências exitosas em municípios;  
•  Resultados do projeto; 
•  Documentação e registro das ações do projeto; 
•  Desafios colocados para municípios implementarem os ODS e NAU. 

Formato: 
 
•  Publicação com resultados 

ATIVIDADES/REVISTA 



Objetivos: 
 
•  Mapear e monitorar a implementação de experiências exitosas 
•  Disseminar as experiências  
•  Avaliar as experiências 
•  Dar sustentabilidade ao projeto (continuidade) 

Temas: 
•  1° momento: municípios médios com IDH abaixo da média nacional 
•  Ampliação ao longo dos anos seguintes 

ATIVIDADES/OBSERVATÓRIO 



Saiba mais 

www.abm.org.br/ods 


