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Dimensão ODS Descrição 

SOCIAL 

Saúde, Educação, 
Cultura, 
Esporte e Lazer, 
Assistência e Inclusão 
Social, Segurança 
Pública. 
 
1.Ações e Projetos de 
Redução da Pobreza 
2.Ações e Projetos de 
Segurança Alimentar e 
contra a Fome 
3.Ações e Projetos de 
Saúde, Vida Saudável e 
Bem Estar para Todos 
4.Ações e Projetos de 
Educação, Cultura, 
Cultura e Esporte-Lazer 
para Todos 
5.Ações e Projetos de 
Igualdade de Gênero (e 
raça) 
10.Ações e Projetos de 
Redução das 
Desigualdades (Barreiras 
e Acessibilidade  Sócio 
Espaciais) 

 

Renda mínima 
Mecanismos e instrumentos institucionais que facilitem a produção da habitação social 
Seguridade social 
Seguridade alimentar infância e maternidade 
Possibilidade de acesso à justiça para todos 
Redução e prevenção da violência  
Imunização/ vacinação e tratamento de doenças transmissíveis 
Saúde na primeira infância e da gestante 
Saúde familiar preventiva 
Saúde e bem estar na Terceira Idade 
Redução de vetores e tratamento de doenças por eles transmitidas 
Saúde sexual e reprodutiva 
Redução e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis 
Tratamento, minimização e recuperação de indivíduos que utilizam drogas psicotrópicas 
Saúde bucal 
Saúde mental 
Promover estilos de vida saudáveis e em harmonia com a natureza 
Possibilidade de acesso à educação para todos  
Adequação da série da criança e do adolescente e redução da evasão escolar 
Melhoria do aproveitamento escolar 
Ampliação dos anos de estudo da população e de seu acesso ao ensino técnico e ao ensino superior 
Valorização e qualificação do profissional da educação 
Melhoria da tecnologia e da inovação no ambiente escolar 
Adequação dos edifícios de ensino às crianças, jovens e adultos sensíveis a deficiências e ao gênero 
Empoderamento e igualdade de oportunidades para mulheres e meninas 
Proteção e redução da violência contra e em minorias 
Redução do número de pessoas em situação de vulnerabilidade 
Possibilidade de apropriação de novas tecnologias por todos 
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Dimensão ODS Descrição 

ECONÔMICO 

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 
Sustentável 
 
8.Ações e Projetos de 
Desenvolvimento 
Econômico Sustentável, 
Renda e 
Emprego para Todos 
(Indústria, Comercio, 
Serviços e Agricultura 
Sustentável/ 
Economia Solidária) 
9. Ações e Projetos de 
Des. Econômico em 
Ciência , Tecnologia e 
Inovação (Economia 
Criativa e Turismo 
Sustentável) 
12. Ações e Projetos de 
Redução da Produção e 
Consumo Ético e 
Sustentável 
(Abastecimento e 
Segurança Alimentar) 

  

 

Garantia de crédito para todos 
Apoio ao empreendedorismo 
Capacitação de trabalhadores 
Emprego para todos 
Melhoria das condições de trabalho 
Integração do vulnerável 
Valorização e agregação de valor a produção local e incentivo ao turismo sustentável 
Promover e garantir diversidade econômica municipal 
Incentivar setores de alta geração de emprego e alto valor agregado 
Infraestrutura tecnológica, física e de serviços adequada 
Industrialização inclusiva e sustentável 
Pesquisa científica e inovação tecnológica 
Apoio ao pequeno agricultor 
Promover o uso racional e eficiente dos recursos naturais nos processos e nas atividades urbanas 
Reduzir a geração dos resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso 
Promover a logística reversa em parceria com o setor privado 
Alcançar manejo saudável de todos os produtos químicos e resíduos 
Incentivar práticas sustentáveis nas empresas 
Adotar práticas sustentáveis na gestão pública 
Seguridade alimentar familiar 
Reduzir o desperdício e a perda de alimentos 
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Dimensão ODS Descrição 

URBANO 

Desenvolvimento 
Urbano Sustentável 

 

6.Ações e Projetos de 
Água e Saneamento 
Ambiental para Todos 
(Agua, 
Esgoto, Drenagem e 
Resíduos Sólidos) 
7. Ações e Projetos de 
Energia Sustentável 
(Eólica, Solar, Biomassa, 
etc.) 
9. Ações e Projetos de 
Infraestruturas Resilientes 
(Infraestruturas Verdes e 
Equipamentos Urbanos e 
Comunitários) 
11. Ações e Projetos de 
Cidades e Assentamentos 
Humanos Sustentáveis 
(Mobilidade, Habitação, 

Desenho Urbano, etc.) 

 

Fornecimento de água potável acessível, com qualidade e em quantidade suficiente para todos 
Coleta dos resíduos sólidos para todos os domicílios na área urbanizada 
Promover a coleta seletiva, o reaproveitamento e o tratamento dos resíduos sólidos urbanos 
Promover a micro e a macro drenagem adequadas para toda malha urbana 
Tarifas sociais nos serviços de saneamento básico 
Inclusão da comunidade e controle social na gestão da água e saneamento 
Proteger os mananciais de abastecimento de água 
Ações intermunicipais de saneamento 
Promover o esgotamento sanitário doméstico adequado para todos 
Tratamento adequado dos efluentes sanitários e resíduos sólidos da atividade econômica local 
Promover a qualidade das águas superficiais e subterrâneas 
Proteção e ampliação de áreas verdes protegidas 
Reduzir as possíveis perdas de água potável no sistema de abastecimento público e promover o uso racional da água 
Acesso da energia para todos a custo acessível 
Promoção da energia limpa 
Ampliação da capacidade do planejamento das cidades com participação social 
Promover a função social da propriedade e da cidade 
Promover a acessibilidade universal em todos os espaços e equipamentos de uso público 
Ampliar a disponibilidade de espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes para todos 
Complementariedade entre atividades urbanas e rurais 
Planejamento coordenado do uso da terra com o transporte, reduzindo a necessidade de deslocamentos e evitando 
conflitos 
Promover a mobilidade urbana eficiente, integrada entre modais, com inovação tecnológica e com conectividade entre 
áreas urbanas, periurbanas e rurais 
Estimular o uso de veículos não contaminantes e não motorizados 
Remoção de barreiras arquitetônicas e ampliação de áreas reservadas aos pedestres de maneira permanente ou temporária 
Possibilitar o transporte público eficiente, seguro, inclusivo e sustentável para todos 
Promover a segurança no trânsito  
Promover moradia com habitabilidade, bem localizada, servida de equipamentos e serviços, de modo acessível para todas as 
faixas de renda 
Reduzir impactos ambientais negativos decorrentes da urbanização 
Recuperar o solo degradado e contaminado 
Incentivar construções sustentáveis, resilientes e com materiais locais 
Proteger e conservar o patrimônio histórico, cultural e artístico municipal material e imaterial 
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Dimensão ODS Descrição 

AMBIENTAL 

Desenvolvimento 
Sócio-Ambiental 

 

13.Ações e Projetos de 
Controle e Gestão das 
Mudanças Climáticas 
(Conforto 
Ambiental e Bio-
Climático) 
14.Ações e Projetos de 
Gestão e Conservação 
dos Recursos Hidricos 
(Superficial e 
Subterrâneo) 
15.Ações e Projetos de 
Gestão e Conservação 
dos Recursos Florestais 
(Áreas Verdes, 
Corredores Verdes, 
Unidades de 
Conservação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Redução do uso de combustíveis fósseis 
Educação ambiental 
Ampliação das áreas verdes urbanas 
Ampliação das áreas verdes rurais 
Formação de corredores de vida silvestre 
Prevenção de riscos relacionados ao clima e catástrofes naturais 
Redução e/ou eliminação da contaminação da água por produtos químicos e materiais perigosos 
Redução da geração de gases efeito estufa 
Proteção e recuperação dos ecossistemas terrestres 
Formação de unidades de conservação 
Proteção e promoção da fauna e da flora 
Proteção e ampliação da floresta de mata atlântica 
Recuperação de áreas degradadas 
Formação de florestas urbanas 
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Dimensão ODS Descrição 

INSTITUCIONAL 

Desenvolvimento 
Democrático 
 
16.Ações e Projetos de 
de Justiça Sócio-
Territorial e de 
Governança 
(Instrumentos 
Urbanísticos: PEUC, 
Preempção, AEIS/ZEIS, 
OODC, OUC,TDC, 
RGOP, RPA, AEIA-EIV) 
17.Ações e Projetos de 
Parcerias, Governança e 
Comunicação Social 
Transparente 
(Observatório Público e 
Social) 

 

Possibilidade de acesso à informação pública para todos 
Transparência de ações e de aplicação de recursos públicos 
Tecnologia e modernização do setor público 
Redução da corrupção e do suborno 
Participação no planejamento, produção e gestão da cidade  
Aplicação de instrumentos de gestão urbana 
Fortalecimento e promoção do capital social 
Ampliação da representatividade social em processos decisórios 
Formação de arranjos institucionais e administrativos 
Governança Interfederativa 
Produção de conhecimento e desenvolvimento de capacidades 
Mobilização de recursos necessários para atingir metas e objetivos propostos 
Constituição de observatórios públicos e privados 
Produção da informação e construção de indicadores quantitativos e qualitativos 
Fortalecimento e ampliação de processos colaborativos que proporcionem oportunidades 

  

 

 


