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Evento: Primeiro Workshop Estadual sobre os ODS 05/07/2016 

(O encontro tem como objetivo apresentar o tema às diferentes Secretarias, assim como dar início ao trabalho 
intersecretarial. Assim sendo, pedimos que cada representante escolha, previamente, 4 ou 5 programas de 
sua Secretaria que tenham relação com um ou mais ODS) 

 

 Estamos reunidos para, juntos, através de ações intersetoriais, 
implementarmos no Estado de São Paulo os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

 

 No ano passado, a Secretária de Desenvolvimento Social desenvolveu o 
Plano Estadual de Assistência Social (2016 – 2019) e o Plano Plurianual 
incorporando em suas ações estratégicas 9 dos 17 objetivos 
sustentáveis. Assim, assumimos o compromisso de até 2019 darmos passos 
sólidos na transformação do Estado de São Paulo.  
 

Os 9 ODS incorporados pelo PEAS e PPA: 

 

1. Acabar com a Pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;  
2. Acabar com a fome, alcanças a segurança alimentar, melhorar a nutrição,  
3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos 
5.Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;  
8. Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável; 
10. Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles; 
11. Tomar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes;  
16. Promover sociedade pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável;  
17. fortalecer os mecanismos de implementação e revitalizar a parceria global.  

 

 Mas a transformação em profundidade, com T maiúsculo depende da ação 
conjunta das diferentes políticas nas diferentes esferas de governo. 

 

 O Governo Estadual tem papel fundamental em trazer para a agenda de 
cada um dos 645 municípios paulistas os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas. 
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 Os ODS, embora de natureza global e universalmente aplicáveis, 
dialogam com as políticas e ações nos âmbitos regional e local. Assim, os 
gestores locais e a sociedade civil serão importantes protagonistas na 
conscientização e mobilização em torno dessa agenda. 

 

 Hoje, temos a importante missão de avançarmos juntos, desenhando 
estratégias integradas para o desenvolvimento sustentável das 3 dimensões: 
econômiCa, social e ambiental.  

 

 É no presente que definimos o futuro! “Transformando Nosso Mundo: A 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”.  
 

 

 2030 deve chegar com mudanças de paradigmas. Os cinco P´s devem 
fazer parte da nossa realidade. 

 

 
 

 O Governo do Estado deverá, também, contribuir com as ações de 
monitoramento PNUD Brasil visando à implementação dos ODS. 
 

http://www.pnud.org.br/Docs/Agenda2030completo_PtBR.pdf
http://www.pnud.org.br/Docs/Agenda2030completo_PtBR.pdf
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 Apesar de a Secretaria de Desenvolvimento Social ter dado passos 
importantes, tenho certeza de que o esforço coletivo, de que o desenho de 
ações intersetoriais são essenciais para transformação que queremos.  
 

 Os ODS são indivisíveis e interdependentes. Digo isso, porque assim deve 
ser nosso trabalho! Devemos superar as segmentações e somar esforços e 
competências.  
 

 

 Bom trabalho a todos! 


