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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:  
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O Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social – CEDES, em parceria 

com a Superintendência Geral de Governança – SGG, estão unidos na importante 

missão de implementar no Estado os objetivos e metas propostos pela Agenda Global 

denominada “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável”. 
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Informações de Base 
 

Parcerias internas  
 
 

O CEDES e a SGG lideram uma aliança estabelecida entre instituições parceiras na 

implementação da Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): o 

IPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, instituição de pesquisa 

vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes - SEPL está trabalhando 

no desenvolvimento de indicadores locais. Sua função é estudar a realidade econômica e social do 

Estado para subsidiar a formulação, a execução, o acompanhamento e a avaliação de políticas 

públicas. A CELEPAR – Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná 

desenvolve ferramentas que auxiliam os gestores estaduais e municipais na visualização sistêmica 

dos indicadores. O PARANACIDADE, na promoção do desenvolvimento urbano local e regional 

sustentável com ferramentas de planejamento e no financiamento de cidades de maneira inclusiva e 

igualitária e o Tribunal de Contas do Estado - TCEPR, é o órgão responsável pela fiscalização do 

uso do dinheiro público, do Estado e dos 399 Municípios paranaenses. O TCE propôs um 

alinhamento das contas do Estado aos ODS, em complemento à atividade fiscalizadora do Poder 

Legislativo e informa à comunidade o resultado destas contas públicas, isto é, se o dinheiro público 

foi aplicado corretamente e se os serviços oferecidos à população têm qualidade. Outras importantes 

Empresas do Estado já trabalham fortemente alinhadas aos ODS como a SANEPAR - Companhia 

de Saneamento do Paraná, a COPEL - Companhia Paranaense de Energia e o Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE. A partir deste momento pretende-se que esta parceria se 

estenda por todo o Estado. 

Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico - OCDE 
 

A Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE, está 

desenvolvendo um programa ambicioso chamado Uma Abordagem Territorial dos ODS para apoiar 

cidades e estados a desenvolver, implementar e monitorar estratégias para alcançar os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). O programa procura apoiar cidades e estados na promoção de 

uma abordagem territorial dos ODS por meio de:  

•   medir onde eles se encontram em relação à média nacional e a de seus parceiros;  

•   engajar um diálogo multinível, com seus níveis inferior e superior de governo, para 

construir um consenso sobre quem pode fazer o quê, em que escala e como;  

•   compartilhar as melhores práticas e lições da experiência internacional.  

  A OCDE estima que 100 das 169 metas dos ODS’s - pelo menos - exigem o envolvimento e 

a participação total dos governos subnacionais (estaduais), para alcançar os resultados pretendidos. 

Isso gera uma demanda por estatísticas confiáveis e comparáveis para monitorar o progresso 

das cidades e dos estados em direção aos objetivos de 2030. Para apoiar os governos subnacionais 

na medição do progresso dos ODS, a OCDE está desenvolvendo um quadro de indicadores 

localizados dos ODS não apenas para cidades e estados pertencentes à OCDE, mas também para 

alguns pilotos escolhidos que dela não fazem parte, como o Estado do Paraná e a Província de 

Córdoba, a fim de cobrir mais de 1.000 unidades subnacionais por meio de mais de 100 indicadores, 

monitorando o progresso em 60 das 100 metas identificadas como muito relevantes para cidades e 

estados da OCDE e áreas pilotos. 


