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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS 

 
 Educação, saúde, trabalho, igualdade de gênero, 
consumo consciente, crescimento econômico e 

investimentos sustentáveis são alguns dos pontos que 
integram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - 

ODS, definidos pela ONU (Organização das Nações 
Unidas) para um futuro mais igualitário e sustentável. 

 
 

META 
AGENDA 2030 



Protagonismo na Agenda 2030 
O compromisso internacional estrutura-se a partir dos 5 Ps que 

sintetizam os 17 ODS:  
 que será tratado como tema transversal.  



Etapas de diagnóstico e ação  

  

Cronograma de trabalho - 2023 

• Inserção de dados do Programa Cidades Sustentáveis no 
Dados Abertos. 
• Diagnóstico dos indicadores negativos do Índice de 
Desenvolvimento Sustentável. 
• Reuniões setoriais. 
• Plano de ação das secretarias para o combate aos indicadores 
negativados do IDS. 
• Acolhimento das sugestões dos conselhos. 
• Metas ODS realistas e atualizadas. 



Porque os ODS são importantes para os municípios 
 

A proposta dos ODS não é “reinventar a roda”. É utilizá-los para 
facilitar o desenvolvimento de ações integradas, com uma visão de 

futuro positiva e comum a diferentes grupos, que gere impactos 
reais na construção do desenvolvimento sustentável.  

Os Municípios têm um papel central para o sucesso dessa agenda, e 
a sociedade civil e o setor privado também são atores-chave, 

devendo estar envolvidos nesse processo. 



 
Programa Cidades Sustentáveis 

 
 Integrar a gestão local a uma agenda global, uma vez que os gestores públicos e os técnicos 

das prefeituras possam alinhar o planejamento da cidade a uma avançada plataforma de 
desenvolvimento sustentável e à Agenda 2030 da ONU. 

 
Carta Compromisso do Programa Cidades Sustentáveis 

 
Ao assinar a carta compromisso do PCS, o prefeito se compromete em: 

 Criar a comissão municipal para os objetivos de desenvolvimento 
sustentável e o programa de metas. 

 Lei de acesso á informação e parceria para governo aberto. 
 Ferramentas plataforma PCS e observatório de  
       inovação para cidades sustentáveis 
 Participar do pacto de prefeitos pelo clima e a energia 
 Aderir a estratégia ODS 



Quais são os objetivos? 
É um plano de ação com 17 objetivos e 169 metas. 



Índice do Desenvolvimento Sustentável do PCS 

Região Alto Tietê:  
Arujá (112º)  
Salesópolis (171º) 
Poa  269º 



Quais são as ODS e os atuais 
indicadores do município?  



Fonte: MDS e Atlas Brasil 



Fonte: DataSUS e IBGE  



Fonte: DataSUS  



Fonte: MEC / IDEB 



Fonte: TSE e IBGE 



Fonte: DataSUS e SNIS 



Fonte: IBGE 



Fonte: IBGE 



Fonte: RAIS 



Fonte: Atlas do 
Desenvolvimento Humano no 

Brasil e DataSUS 



Fonte: Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Brasil e IBGE. 

*Cinza: Informações indisponíveis.*  



Fonte: CNIS 



Fonte: IBGE  



Atlas Esgotos - SNIRH/ANA 



Fonte: MapBiomas 



Fonte: DataSUS e IBGE. 



Fonte: SICONFI 



Para consultar, acesse:  
 
 

www.idsc.cidadessustentaveis.org.br/profiles/poa-SP 
  

e veja os seus indicadores. 


