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UMA ABORDAGEM TERRITORIAL PARA OS ODS 

SEGUNDA MISSÃO DA OCDE AO PARANÁ, BRASIL 
2 DE DEZEMBRO DE 2020 

(MISSÃO VIRTUAL) 

 
PROGRAMA 

 

O Estado do Paraná, no Brasil, vê os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS como uma 

ferramenta poderosa na redução das disparidades e desigualdades territoriais. Os ODS também são 

instrumentos robustos para promover o intercâmbio de boas práticas entre municípios e para aumentar a 

inovação nos níveis estadual e municipal, com base em uma abordagem integrada. O Paraná está 

trabalhando para incorporar os ODS no orçamento e fortalecer o apoio financeiro aos municípios e no 

avanço de sua  implementação. Além disso,  o Paraná está trabalhando para desenvolver ferramentas 

consistentes e indicadores locais. O Estado também está promovendo a colaboração entre diferentes níveis 

de governo, incluindo o judiciário, auditorias, setor privado, academia e sociedade civil para alavancar 

esforços na implementação dos ODS. 

 
A equipe da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE completará sua 

segunda missão no Paraná (virtual) em 2 de dezembro de 2020. O principal objetivo é compartilhar a 

avaliação preliminar e as recomendações da OCDE, conjuntamente com os principais interessados locais. 

Assim,  promoverá discussão técnica no sentido de coletar comentários finais e definir, de forma 

participativa, o plano de ação para a implementação dos ODS no Estado. 

 

 

 

INSCRIÇÃO: 

Participantes Localização: 

meetoecd1.zoom.us/j/94116690080?pwd=Zk9Fajlac2tSamNJWitTTDFUY2lWdz09 

 

Hora Início: 02/12/2020 - 18:00:00 (Paris)     14:00:00   (horário de Brasília) 

Hora Fim:    02/12/2020 - 22:30:00  (Paris)     18:30:00   (horário de Brasília) 

  

https://meetoecd1.zoom.us/j/94116690080?pwd=Zk9Fajlac2tSamNJWitTTDFUY2lWdz09
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Agenda 
2 de dezembro de 2020 

14h00 - 18h30 (horário de Brasília) 
 

 
HORÁRIO 

BRASÍLIA 
HORÁRI

O PARIS 
CONTEÚDO 

14:00 18:00 Boas Vindas – Comentários Iniciais  
Oradores (10 min cada): 
Keli Guimarães, Vice-Presidente da Cedes  
Aziza Akhmouch, Chefe da Divisão de Cidades, Políticas Urbanas e 
Desenvolvimento Sustentável da OCDE 
 
Breve introdução ao programa da OCDE a respeito da Abordagem Territorial 
para os ODS, Relatório de Síntese e onde estamos agora. 
 
Objetivo: Informar os atores locais sobre os desenvolvimentos recentes do 
projeto e porque o Paraná está participando como um dos 9 pilotos. 
 

14:20 18:20 Apresentação dos achados  e recomendações preliminares da OCDE 
Vamos distribuir as recomendações aos participantes com antecedência, 
juntamente com o relatório. 

OECD (Apresentado por Stefano Marta) 

14:40 18:40 Reflexões sobre o relatório preliminar e a avaliação preliminar de políticas.   
Informar os participantes locais sobre os desenvolvimentos recentes nas 
atividades do Estado na implementação da Agenda 2030 a respeito das 
contribuições concretas e  recomendações propostas pela OCDE. 
Pergunta principal: Há alguma informação nova que deva ser considerada e 
como poderíamos dar um passo adiante? Possibilidades / desafios para a 
cooperação “multi-stakeholders”. 

[CEDES: time local] 

14:50 18:50 Apresentação do revisor paritário de Moscou (a ser confirmado) (3-5 min 
max)  
 
Representante de Moscou - sugestões / pensamentos etc. 
 

15:00 19:00 Discussão moderada pela OCDE  

16:00 20:00 Reflexões sobre o relatório preliminar e a avaliação preliminar dos três 
estudos de caso: Araucária, Curitiba e Ubiratã (5 min cada). 
Informar sobre os desenvolvimentos recentes nas atividades do município na 
implementação da Agenda 2030 a respeito das contribuições concretas e 
recomendações propostas pela OCDE. 
Pergunta principal: Há alguma informação nova que deva ser considerada e 
como poderíamos dar um passo adiante? Possibilidades / desafios para a 
cooperação “multi-stakeholders”. 
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Araucária, Curitiba e Ubiratã devem apresentar suas ponderações sobre o 
relatório, avaliações de políticas e sugestões de como podem participar para 
alavancar mudanças sustentáveis com foco nas recomendações da OCDE. 

16:15 20:15 Pequeno intervalo (5 min) 
 

16:20 20:20 Workshop Virtual – Como implementar as recomendações propostas? 
Parte I 
Workshop com os participantes locais (divididos em vários grupos) para 
identificação de opções concretas e implementação das recomendações 
propostas. 
 
①Você concorda com a recomendação? Se não, o que você mudaria? 
②Existe algum outro ponto-chave na avaliação ou recomendações que 
estão faltando? 
 

OECD (Workshop coordenado por Stefano Marta) 

17:30 21:30 Workshop – Como implementar as recomendações propostas?  
Parte II 
Workshop com os participantes locais (divididos em vários grupos) para 
identificação de opções concretas e implementação das recomendações 
propostas. 
 
③Por favor, proponha três idéias possíveis para cada recomendação sobre 
como implementá-las, a curto, médio e longo prazo. 
 
④Indique qual é o papel dos diferentes atores (governo local, setor 
privado, academia e sociedade civil) na implementação das ações que você 
propõe para cada recomendação (quem pode fazer o quê). 
 

OECD (Coordenado por Stefano Marta) 

18:30 22:30 Discussão Final  
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