
Atenção: As informações existentes neste documento são confidenciais e para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, retenção, impressão, uso, divulgação ou cópia são proibidos. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.  /// Attention: The information existing in this document is confidential and for restricted use, 
its confidentiality being protected by law. In case you are not the intended addressee, please be aware that its reading, retention, impression, use, publishing or copying are prohibited. The improper use will be treated according to the company's rules and the laws in force. 2018 HUMANA SUSTENTÁVEL  © Todos os Direitos Reservados - All rights reserved.



Atenção: As informações existentes neste documento são confidenciais e para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, retenção, impressão, uso, divulgação ou cópia são proibidos. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.  /// Attention: The information existing in this document is confidential and for restricted use, 
its confidentiality being protected by law. In case you are not the intended addressee, please be aware that its reading, retention, impression, use, publishing or copying are prohibited. The improper use will be treated according to the company's rules and the laws in force. 2018 HUMANA SUSTENTÁVEL  © Todos os Direitos Reservados - All rights reserved.

O Território ODS é um programa da HUMANA que ressignifica a Agenda 2030 da ONU, 
ao oferecer instrumentos e ferramentas de planejamento estratégico, de governança e de 
relacionamento para os vários atores locais construírem uma agenda de desenvolvimento 
territorial, com base nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

O que é?



Orienta ações globais pelo 
desenvolvimento até 2030 

Impacta positivamente
a sociedade

É uma agenda
integrada
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Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda global com 17 objetivos e 
169 metas a serem atingidas até 2030, adotadas em setembro de 2015 pelas Nações Unidas e 
assinadas por 193 países, incluindo o Brasil.

Eles apresentam temas transversais, o que exige a articulação intersetorial e a ação concreta de 
todos os atores sociais e deve ser empreendidos no nível internacional, nacional, regional e local. 
Isso cria a oportunidade de construir novos modelos de desenvolvimento, implicando num esforço 
conjunto entre poder público, setor privado e sociedade civil. 

Nesse contexto, os territórios são os locais onde o processo de implantação acontece e o 
alcance dos ODS é percebido. Todas as metas estão relacionadas direta ou indiretamente ao 
trabalho diário de governos locais e regionais, por exemplo.

A Agenda 2030 nos territórios
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A implantação da Agenda 2030 no nível local é chamada pela ONU de localização, fazendo referência a 
prefeituras e governos municipais como atores-chaves deste processo de implementação da agenda. 
Segundo a ONU, a territorialização dos ODS deve envolver ferramentas e mecanismos para a sua 
implantação eficiente, que contem com processos de governança efetivos, sistemas de financiamento 
fortes e o monitoramento de políticas públicas.

Mas não somente os governos locais são responsáveis pela territorialização da Agenda.

As empresas e outras organizações que tem influência territorial podem promover a articulação 
intersetorial pelo desenvolvimento sustentável com base na Agenda 2030. Empresas podem ser 
catalisadoras de transformação nos territórios e apoiar governos locais e regionais na construção e na 
consolidação de políticas públicas que visam a construção de um ciclo de prosperidade duradouro e para 
todos.  

Territorialização da Agenda 2030
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• Fomentar articulação intersetorial com objetivo na melhoria da qualidade de vida nos territórios.

• Introduzir uma cultura de planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas locais.

• Direcionar o Investimento Social Privado para ações estruturantes e transformadoras nos territórios.

• Fortalecer processos participativos e entre vários atores sociais com vistas à construção de uma 
agenda de desenvolvimento comum de curto, médio e longo prazos.

• Promover o Desenvolvimento Territorial Integrado.

• Transformar realidades pela sustentabilidade.

Os potenciais da Agenda 2030 no território
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• Diagnóstico participativo e Estudos de Território.

• Formação para diversos atores e organizações.

• Articulação, mobilização e engajamento dos multiatores do território.

• Planejamento estratégico participativo.

• Priorização, desenvolvimento de metas e sistema de monitoramento e avaliação.

• Desenho da estratégia do Investimento Social Privado com foco na territorialização da agenda.  

• Planos de governança. 

• Mecanismos financeiros comunitários.

• Gestão integrada.

O que fazemos?





Transformamos realidades pela sustentabilidade.





Atenção: As informações existentes neste documento são confidenciais e para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, retenção, impressão, uso, divulgação ou cópia são proibidos. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.  /// Attention: The information existing in this document is confidential and for restricted use, 
its confidentiality being protected by law. In case you are not the intended addressee, please be aware that its reading, retention, impression, use, publishing or copying are prohibited. The improper use will be treated according to the company's rules and the laws in force. 2018 HUMANA SUSTENTÁVEL  © Todos os Direitos Reservados - All rights reserved.

Equipe

Carol
Ayres

É sócia da Humana. Historiadora e Mestre em 
História Social pela PUC-SP, além de formações 
complementares relacionadas a diversas 
ferramentas e metodologias. Tem mais de 20 anos 
de experiência na área de sustentabilidade, 
cidadania e desenvolvimento local. 

Cria e faz a gestão de programas e projetos em 
desenvolvimento territorial, é facilitadora de 
processos participativos para os três setores 
sociais, com foco em criação de redes e articulação 
intersetorial, além de ser curadora de conteúdos e 
publicações. 

Bruno 
Gomes

É sócio da Humana. Sociólogo pela Sorbonne e 
mestre em geopolítica pelo Institut Français de 
Géopolitique – Paris 8, com formações 
complementares no Canadá (sustentabilidade) e 
na Austrália (desenvolvimento local e 
transformação de conflitos).

Tem mais de quinze anos de experiência na 
elaboração e gestão de programas e projetos, e 
na articulação de parcerias intersetoriais (público, 
privado, sociedade) no campo do 
desenvolvimento territorial. 

Contatos

Bruno Gomes
Telefone: 11 9 84 70 52 89
E-mail: bruno.gomes@humanasustentavel.com

Carol Ayres 
Telefone: 11 9 9799 0429 
E-mail: carol@humanasustentavel.com

Endereço da Humana
Av. São Luis, 187. Loja 20 - Piso Paris
Galeria Metrópole
República
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Obrigada!
www.humanasustentavel.com


