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• Dimensões Ambiental, 

Social, Econômica e 

Institucional;

• 17 Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável (ODS);

• 169 metas; e

• 232 indicadores

A Agenda 2030 abrange:





Qual é o papel dos 

governos, das empresas e da 
sociedade para o 
Desenvolvimento 

Sustentável?



As Políticas Públicas Implementadas 
pelos Municípios estão sendo efetivas 
para o processo de Desenvolvimento 

Sustentável?

Como avaliar?



 Indicadores apontam, indicam, aproximam, traduzem as dimensões 
sociais de interesse... (JANNUZZI, 2005).

Um bom indicador é uma variável simplifica informações relevantes
(MARTINEZ, 2001).

 [....] São as ferramentas mais adequadas de avaliar o processo de 
desenvolvimento sob a perspectiva da sustentabilidade (BELLEN, 2005).

A característica mais importante de um indicador é a sua 
relevância para o processo de tomada de decisão [...] 
(GALOPPIN, 1996).



Relevância
Comparabilidade da série 

histórica

Confiabilidade da medida
Factibilidade operacional de 

obtenção

Cobertura e Desagregabilidade

populacional e territorial
Transparência metodológica 

Periodicidade na sua 

atualização
Comunicabilidade ao público

Fonte: Jannuzzi (2005, p.139-142).



Montagem da 
Agenda

Formulação de 
Políticas

Tomada de 
Decisão Política

Implementação 
de Políticas

Avaliação de 
Políticas

- Identificar problemas/causas e soluções

- Defender ideias

- Demandar ações governamentais

- Desenvolver alternativas de ação

- Definir indicadores e metas

- PPA – LDO – Planos Municipais -

Projetos

- Escolher entre as alternativas qual será 

implementada

- Tomar decisão sobre o curso da política 

(positivo, negativo ou não decisão)- Apurar problemas e prospectar 

soluções para os tomadores de 

decisão.

- Avaliar o funcionamento e os efeitos da 

política;

- Gerar conhecimento e prover 

aprendizado político (policy learning)

Fonte: Souto (2017); Howlett, Ramesh e Perl (2013);  Secchi (2013).

- Executar as ações definidas;



Indicadores 

de Insumo

Indicadores 

de Processo

Indicadores 

de Impacto

Indicadores de 

Resultado

Eficácia

Eficiência

Efetividade

Fonte: Souto (2017).



Meta: Reduzir em 30% o número de habitações em situação de risco até 2030.

Indicador: Número de habitações em situação de risco.

Indicadores complementares:
• Quantidade de áreas de risco no município em km²;
• Incidências de desastres;
• População em situação de risco; 
• Recurso financeiro destinado a intervenção;

Fonte da Informação: IBGE, Defesa Civil, Secretaria de Planejamento, entre outros.

Periodicidade de Avaliação: Quadrimestral, Semestral, Anual .... 2030 

Governança: Secretárias; Conselho Municipal, Gabinete.....  

Alinhamento ODS: ODS 15 Vida Sobre a Terra; ODS 6 Água Limpa e Saneamento; ODS 11 
Cidades e Comunidades Sustentáveis.











https://sc.movimentoods.org.br

https://sc.movimentoods.org.br/
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