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Carta aos candidatos e candidatas
ao Governo do Distrito Federal
Muito se tem criticado o Estado em termos de ineficiência, falta de transparência e
erraticidade. Estudos acadêmicos e análises de especialistas demonstram de forma
recorrente que, embora as questões orçamentárias e financeiras imponham sim limites
à atuação dos governos, a precariedade no cumprimento das políticas públicas e, por
consequência, no atendimento aos cidadão nos seus direitos básicos de saúde,
educação, mobilidade, emprego e segurança estão mais relacionadas à problemas de
planejamento e gestão do que às restrições orçamentárias e financeiras. Nota-se assim
um ciclo vicioso que envolve inércia administrativa, deformidades burocráticas e
descontinuidade de ações. A mudança de paradigma, neste contexto, passa
imprescindivelmente

pela

atuação

da

sociedade

civil

articulada

em

rede,

potencializando as causas coletivas e atuando ativamente em benefício de todos. Na
perspectiva do enfrentamento a estas questões é que foi criado o CODESE/DF, uma
entidade formada por voluntários da sociedade e do setor privado do Distrito Federal,
que com o apoio de 65 entidades, vem desde 2017 trabalhando na proposição de um
Plano de Ações Estratégicas para se alcançar o DF que todos nós queremos! – um
projeto de longo prazo que transpassa governos e que tem como objetivo o
desenvolvimento e um futuro melhor, com qualidade de vida e oportunidade para todos.
São técnicos, especialistas, acadêmicos, mas, principalmente, cidadãos que, através das
19 Câmaras Técnicas do CODESE, elaboraram um estudo profundo das principais
demandas do Distrito Federal. Juntos, e de forma totalmente apartidária, avaliamos
cenários, recuperando inclusive bons projetos não continuados pelos governos que se
sucederam nos últimos anos e desenvolvemos propostas para a superação de
problemas de planejamento e gestão no Distrito Federal, tendo certo que a
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implementação dessas ações passa pela gestão compartilhada entre a Sociedade e o
Estado. É nesse sentido que o Codese apresenta aos candidatos do Governo do Distrito
federal, o documento “O DF que a gente quer! (2018-2030)”, reunindo 547 Ações
Estratégicas definidas para o atingimento de 89 metas de 16 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, fixados na Agenda 2030. Vale ressaltar que os ODS
traduzem um pacto global, firmado entre 193 países com destacada atuação do Brasil
durante a Cúpula das Nações Unidas (ONU), em setembro de 2015, mas que desde
então pouco se tem realizado pelos nossos governantes para o cumprimento das metas
firmadas nesse tratado. O CODESE está preparado para dar a sua contribuição para a
boa gestão do Estado e entende que a sociedade, como parte afetada ou objeto de
aplicação das políticas de Estado, tem legitimidade para auxiliá-lo, identificando
aspectos chaves e sua própria percepção de prioridades, que de outra forma o Estado
não teria como enxergar. Também não se pode esquecer que trazer a sociedade para a
gestão, abrir espaços e criar as condições para essa participação é uma forma de
fortalecimento da democracia e da inclusão social, corresponde a uma prática que
atende a essas diretrizes como também, por meio delas, se busca maior eficiência na
execução das políticas públicas. A premissa primeira dessa prática é a confiança mútua.
A segunda premissa é o zelo, ou seja, utilizar o espaço da participação com
responsabilidade. Agir com responsabilidade significa que, mantendo o princípio do
interesse e bem-estar coletivo, se busque contribuir com proposições e sugestões de
ações, proativamente, exercendo a responsabilidade social.

Paulo Roberto de Morais Muniz
Presidente do CODESE/DF
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In memoriam
Ao nosso fundador e eterno vice-presidente do CODESE/DF, Luiz Carlos Botelho Ferreira, que com
seu entusiasmo, amor por Brasília, seu protagonismo elegante e fé inabalável na capacidade
transformadora do nosso Conselho, tornou possível não só a sua criação, assim como a
concretização deste documento histórico. Inspiração e saudade deste homem extraordinário.
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Brasília
“Brasília deve ser concebida não como um simples organismo capaz de preencher
satisfatoriamente, sem esforço, as funções vitais próprias de uma cidade moderna qualquer, não
apenas como urbs, mas como civitas, possuidora dos atributos inerentes a uma Capital. E, para
tanto, a condição primeira é achar-se o urbanista imbuído de uma certa dignidade e nobreza de
intenção, porquanto dessa atitude fundamental decorrem a ordenação e o senso de convivência e
medida capazes de conferir ao conjunto projetado o desejado caráter monumental. Monumental
não no sentido de ostentação, mas no sentido da expressão palpável, por assim dizer, consciente,
daquilo que vale e significa... Nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma
posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz.”
Lúcio Costa 1

1

COSTA, Lúcio. Relatório do Plano Piloto de Brasília, 1956. p. 1. Disponível em Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília.
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A cidade projetada pelo Arquiteto Lúcio Costa para ter 500 mil habitantes, tornou-se um símbolo do
urbanismo contemporâneo, como sonhou Juscelino Kubitschek na década de 1950. No entanto, com o
passar dos anos, recebeu um afluxo populacional muito maior do que o previsto, em função da
centralidade da administração pública em si e também pelo dinamismo que a economia da cidade
experimentou.

Segundo projeção do IBGE (2018) a população atual do DF é de 2.974.703 pessoas. É a quarta maior cidade
do país (1º é São Paulo, seguida do Rio de Janeiro e Salvador/BA), onde apenas 3,4% residem na área rural.
Desde a década de 1999, o Produto Interno Bruto (PIB) de Brasília está entre os primeiros no ranking e
atualmente é o terceiro do país se comparado aos municípios brasileiros (1º é São Paulo, seguido do Rio de
Janeiro) e o oitavo se comparado aos estados, fato que mostra a potencialidade econômica e, ao mesmo
tempo, a necessidade de inovação e de mudanças de políticas e gestão para que esse potencial seja
refletido em desenvolvimento e redução das desigualdades sociais, uma vez que Brasília também lidera o
ranking de taxa de desigualdade no Brasil.

A preservação do projeto urbanístico pelo tombamento decorrente do reconhecimento como Patrimônio
Cultural da Humanidade da Unesco em 7 de dezembro de 1987 foi um fator importante na história da
configuração territorial do DF. O crescimento demográfico avançou ao passo que a área central ao
tombamento urbanístico impossibilitou o adensamento. Se por um lado a escala e a paisagem desta área
foram preservadas, por outro, o custo dos imóveis teve significativa alta em relação a outas regiões do
Distrito Federal. Esse e outros fatores contribuíram para o deslocamento do vetor de ocupação para os
demais núcleos urbanos do DF, que antes chamadas de cidades-satélites de Brasília, ganharam
personalidade própria. É importante ressaltar que o Decreto n° 19.040, de 18 de fevereiro de 1998, proíbe
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a utilização da expressão “satélite” para designar as cidades situadas no território do Distrito Federal, nos
documentos oficiais e outros documentos públicos no âmbito do Governo do Distrito Federal (GDF). A
partir deste dispositivo legal, as cidades situadas no território da capital do Brasil, deverão ser designadas
pelos seus respectivos nomes em documentos oficiais e outros documentos públicos no âmbito do GDF.
Vale ressaltar portanto, que o Distrito Federal, por disposição constitucional2 não pode ser dividido em
municípios e passou a desfrutar simultaneamente de competências que são, do ponto de vista federativo,
estaduais e municipais. Para melhor administrar seu território, foram instituídas as Regiões
Administrativas3 - RAs, com vistas à descentralização administrativa, à utilização racional de recursos para o
desenvolvimento socioeconômico e à melhoria da qualidade de vida. Atualmente, o DF conta com 31
Regiões Administrativas4.

Se havia confusão sobre o termo cidade satélite, que caiu em desuso, o que dizer então do nome
"Brasília"? Brasília foi o nome da RA I, que hoje se designa Plano Piloto. Em virtude deste histórico, muitos
acreditam que Brasília se refere apenas à área central do Distrito Federal ou à área tombada como
Patrimônio Cultural da Humanidade. Alguns outros acreditam que Brasília é sinônimo de Distrito Federal.
Os dados do Censo Demográfico do IBGE por exemplo designa todo o DF como Brasília. Os nascidos em
todo o território do Distrito Federal são designados brasilienses. O próprio simbolismo do patrimônio
cultural também contribuiu para justificar, por um lado, a unidade em torno do nome Brasília. Há de se
reconhecer, entretanto, que uma política de insularização da área central e o gradativo deslocamento dos
trabalhadores de menor renda para os núcleos urbanos das demais RAs num primeiro momento, e num
segundo momento, para os municípios goianos do entorno do DF reforçam essa dicotomia. Ao longo do
2

Art. 32 da Constituição Federal.

3

Art. 10, caput, da Lei Orgânica do DF

4

http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/Resumo-PDAD-Distrito-Federal.pdf, acesso em 08/Ago/2018.
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tempo a concentração de investimentos no Plano Piloto acentuou as diferenças socioespaciais entre RAs
reforçando as desigualdades e induzindo a uma busca, pelo moradores, em atuar pela visibilização da
identidade de sua cidade.

Essa configuração de território traz implicações no modo de viver e pensar o Distrito Federal. Por exemplo,
a Região Administrativa I – Plano Piloto, que inicialmente foi denominado de Brasília, posteriormente
passando a se chamar Plano Piloto, tem uma população estimada em 210.067, com renda superior a 15
salários mínimos (SM)5 por domicílio em 2015. Este valor é mais que o dobro da renda domiciliar média do
Distrito Federal naquele ano, que era de 6,59 SM. A renda per capita média do DF era de 2,10 SM em 2015,
que representava a liderança do ranking das Unidades da Federação (UF) nesse quesito, segundo a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), muito superior ao segundo
colocado, o estado de São Paulo em torno de 1,4 SM. Se o DF desponta como a UF de maior renda média
per capita, essa riqueza e abundância não é homogênea em seu interior: há uma grande diferença entre a
RA de maior renda domiciliar média (Lago Sul) e a RA de menor renda domiciliar média (Estrutural), que é
de 11 vezes, sendo que quando se analisa em termos de renda per capita, essa diferença é de 16 vezes, o
que resulta num coeficiente de Gini de 0,468. As rendas mais elevadas estão localizadas nas RA Lago Sul,
Park Way, Sudoeste/Octogonal, Plano Piloto, Jardim Botânico e Lago Norte. A RA XVI – Lago Sul, de apenas
28.981 habitantes, apresenta a maior renda domiciliar do DF, de 27,53 salários-mínimos. O segundo posto
fica com a RA XXIV – Park Way, com renda familiar média de 19,89 salários-mínimos e uma população de
19.803 habitantes. As duas RA apresentam baixa densidade demográfica6, de 3,81 habitantes por hectare
para o Lago Sul, e 1,84 habitantes por hectare para o Park Way.

5

Os dados de renda domiciliar média das RA advém da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios do Distrito Federal – PDADDF – 2015

6

Fonte: Atlas do Distrito Federal 2017, com referência a dados de 2015.
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Em termos de população, a maior em número de habitantes é a RA IX – Ceilândia. Hoje a RA conta com
cerca de 479.713 habitantes (densidade demográfica de 20,58 habitantes por hectare) com renda
domiciliar média da população é de 3,90 salários-mínimos. Mesmo dentro da RA de Ceilândia, há
desigualdades fortes, em virtude da presença dos loteamentos Sol Nascente e Pôr do Sol, que constituem o
grupo dos maiores agrupamentos humanos precários do DF. O primeiro inclusive vem disputando com a
favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, a posição de maior favela da América do Sul. A RA XXV – SCIAEstrutural, com 38.429 habitantes e densidade demográfica de 52,02 habitantes por hectare, é a que
apresenta a menor renda domiciliar média (2,50 SM), e menor renda média per capita (0,66 SM). Por sinal,
o DF tem 5 RAs com renda média per capita inferior a um salário mínimo: (Paranoá, Itapoã, Varjão, Fercal e
SCIA-Estrutural).

Quando saímos dos limites do DF e abarcamos o conjunto da Região Integrada de Desenvolvimento do
Distrito Federal e Entorno - RIDE7, as desigualdades se acentuam ainda mais. Quando analisamos o Mapa
de Quintos do IDHM de 20108 (Figura 1) vemos que o DF representa uma ilha de bem-estar comparado ao
seu entorno, o que respalda um discurso do senso-comum de rótulos negativos ao entorno e sua
população, muitas vezes acompanhados de propostas que acentuam essa desigualdade por meio do
aumento da exclusão desse segmento, como a justificativa da precariedade do serviço público de saúde do
DF em decorrência do afluxo da população do entorno a seus serviços. Curiosamente, se há por um lado
momentos de percepção e expressão de exclusão do entorno, há também momentos de aproximação e
inclusão, como na área de esportes, em que o campeonato brasiliense de futebol (apelidado popularmente

7

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, criada pela Lei Complementar n. 94, de 19 de fevereiro de 1998

8

Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileiras. Ipea, Fundação João Pinheiro (FJP) e Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD) / Brasília, 2014.
Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&id=24037
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de Candangão), tem como seus participantes times de futebol os do DF e do entorno, sendo o único
campeonato estadual de futebol com esta configuração.

É importante se debruçar com um olhar simultaneamente para dentro e para fora do DF, consciente de que
DF e seu entorno estão interligados, e o desenvolvimento sustentável de toda essa região depende de um
olhar responsável e carinhoso sobre o conjunto. Também implica reconhecer qual o modelo subjacente a
essa configuração histórica, que representa versão de um modelo espacial de relação centro-periferia, que
precisa ser substituído por uma visão que possa orientar e materializar uma nova configuração espacial de
rede de interdependências. Nessa visão de rede, cada elo da rede, os núcleos urbanos e rural com pessoas
que neles habitam e desenvolvem atividades econômicas, passam a ser valorizados como contribuintes da
rede, pulsantes e dinâmicos, com identidade própria e grande potencial para viver e constituir o DF.

Por exemplo, atualmente Brazlândia conta com 51.816 habitantes, detém a maior colônia de japoneses do
DF e se destaca na agricultura, especialmente no cultivo de tomates, goiabas e morangos (é a 3ª maior
produtora de morangos do Brasil). Além disso, 53,76% dos trabalhadores residentes nesta RA trabalham na
própria RA, o que configura uma identidade e autonomia socioeconômica que deve ser reconhecida. Da
mesma forma, o Gama, que tem no comércio sua principal atividade econômica, tem 46,42% dos seus
trabalhadores residentes nesta RA trabalhando na própria RA, demonstrando também certa independência
da área central.

Assim, podemos retomar a visão original de Brasília em construção, mas ressignificando-a. Planejar o
território de forma participativa, é fundamental para essa ressignificação, ouvindo as aspirações das
pessoas que nele habitam e a enxergam de diferentes maneiras segundo a posição que ocupam nessa teia;
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ouvindo também os agentes econômicos que buscam realizar-se no território e ao mesmo tempo projetam
seu crescimento econômico e desenvolvimento social.

O planejamento participativo permite pensar esse território em suas múltiplas facetas e potencialidades, e
os recursos públicos aplicados com sabedoria a partir de políticas públicas construídas coletivamente vão
materializar esse novo território ressignificado. Assim, daremos seguimento à missão ainda não concluída,
mas sempre afirmando que temos potencial para seguir construindo Brasília de forma mais juta e
sustentável. É com esse espírito que o CODESE/DF traz esse olhar retrospectivo para apresentar então um
conjunto de propostas de forma prospectiva.
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Figura 1. Mapa de Quintos indicando as regiões da RIDE-DF e entorno de acordo com a faixa de valores do
IDHM. O quinto superior (mais escuro) indica que os valores de IDHM encontram-se entre os 20% melhores
no intervalo que vai de 0,000 a 1,000.9

9

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileiras. Ipea, Fundação João Pinheiro (FJP) e Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) / Brasília, 2014.

34

Foi criado em março de 2017 inspirado no projeto “O Futuro da Minha Cidade, desenvolvido em 2012 pela
Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC em parceria com o Serviço Social da Indústria e
patrocínio da Caixa Econômica Federal, visando criar e fortalecer o protagonismo na sociedade civil
organizada de pensar e atuar no planejamento de um futuro para as cidades.

O modelo de governança do CODESE prioriza as relações horizontais, intersetoriais e sinérgicas
estabelecidas a partir da atuação de suas Câmaras Técnicas (CTs). Cada Câmara Técnica desenvolve seus
trabalhos dentro de um eixo temático avaliando cenários, identificando demandas, desenvolvendo
propostas e operando em redes de cooperação entre os diferentes agentes que as compõem em prol da
implementação destas propostas. Tudo isso em busca de práticas melhores que levem ao bom
desenvolvimento da sociedade e da economia, compreendendo que comunidades engajadas em processos
de mudança potencializam este desenvolvimento.

Ao todo são 19 as Câmaras Técnicas que compõem o CODESE, compostas por mais de 240 voluntários,
profissionais, ativistas e especialistas em diferentes áreas do saber: Cidadania; Comércio e Serviços;
Cultura; Cultura da Paz e Não Judicialização; Desenvolvimento Urbano; Educação; Energias Renováveis e
Sustentabilidade; Esporte, Atividade Física e Lazer; Gestão Pública; Indústria; Logística e Distribuição;
Negócios Agropecuários; Projetos Estruturantes; Regiões Metropolitanas do Eixo Brasília-Goiânia; Saúde;
Segurança; Tecnologia; Turismo, Hospitalidade e Gastronomia; e Vestuário e Moda.

Já nos primeiros meses de existência do CODESE, as CTs trabalharam a proposição de um conjunto de
metas emergenciais que possibilitaram uma rápida interação com as políticas públicas no Distrito Federal,
destacando-se:
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I. Criação da Casa do Cidadão e implementação do programa Ser Ativamente Cidadão
II. Implantação Zona Azul no Plano Piloto
III. Alteração de gabarito das Quadras 500 na W3 Sul
IV. Exclusão das empresas do comércio varejista que estão no SIMPLES da incidência no DIFAL (ICMS Diferencial de Alíquota)
V. Ampliação de soluções administrativa de conflitos: não judicialização
VI. Melhoria e eficiência no serviço de transporte coletivo
VII. Ampliação na oferta para a educação profissionalizante
VIII. Fomento para o uso de energias renováveis
IX. Criação de uma Agência de Desenvolvimento do DF
X. Agilidade e efetivação nos processos de Regularização Fundiária
XI. Fortalecimento da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno RIDE e
efetivo funcionamento do COARIDE10,2
XII. Melhoria e eficiência das Forças de Segurança Pública do DF
XIII. Reabertura de Delegacias e funcionamento 24h
XIV. Unificação de alíquota de 2% para software e serviços de TI
XV. Ativação do Fundo de Turismo e cobrança de Room Tax nos hotéis
XVI. Criação de laboratório piloto de tecnologias para comércio de produtos de Vestuário, Moda e
Acessórios produzidos no DF.

10

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, criada pela Lei Complementar nº 94, de 1998, alterada pela Lei
Complementar nº 163, de 2018, alterou o quantitativo de municípios de 22 para 33 municípios que compõem a Região Administrativa da ride, entre
outras providências.
2

O Conselho da RIDE (COARIDE) que não se reunia desde 2015 voltou a funcionar em novembro de 2017 por provocação do CODESE e deve passar
a se articular com a SUDECO.
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Cientes, portanto, da necessidade de elaborar e atuar de forma mais abrangente e intersetorial com
objetivos, metas e ações desenvolvidas em uma visão não só de curto, mas também de médio e longo
prazo, o CODESE, ainda em 2017, definiu junto ao colegiado as Câmaras Técnicas, adotar a Agenda 2030
como sua plataforma de atuação, elegendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como
elemento orientador de seu planejamento.

Os ODS traduzem um pacto global, firmado entre 193 países com destacada atuação do Brasil durante a
Cúpula das Nações Unidas (ONU), em setembro de 2015, quando se estabeleceu como responsabilidade de
todas essas nações a atuação cooperada entre governos e sociedade para a erradicação da pobreza, a
promoção da saúde, a universalização da educação, a segurança alimentar, a promoção da igualdade de
gênero, a redução das desigualdades, a ampliação das matrizes energéticas sustentáveis, o acesso à água
potável e ao saneamento a todas as populações, a adoção de padrões sustentáveis de produção e de
consumo, combate e adaptação às mudança do clima, a promoção de cidades sustentáveis, a proteção e
uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, o crescimento econômico inclusivo, a
infraestrutura de qualidade, dentre outros.

O CODESE, entendendo a dimensão de sua responsabilidade social, econômica, ambiental e institucional ao
assumir a Agenda 2030 como sua plataforma de atuação, iniciou um processo democrático e participativo
de avaliação de cenários, identificação de demandas e proposição de ações estratégicas voltadas ao
cumprimento das Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no DF. O resultado de todo esse
trabalho foi sistematizado e consolidado no documento “O DF que a gente quer! (2018-2030)”.
Aqui estão descritas mais de 500 ações estratégicas de natureza pública, portanto, de cunho
governamental e não governamental. São ações suprapartidárias e refletem o desejo da coletividade.
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Algumas com possibilidade de execução em curto prazo, outras exigirão mais tempo e maior engajamento
da sociedade e do poder público. Há ações que funcionarão como elementos de transição entre a realidade
vigente e o sonho de uma cidade justa, democrática e sustentável. Contudo, Por mais que as ações aqui
propostas demandem tempo, recursos financeiros e atividades técnicas e administrativas diferenciadas,
todas são possíveis de serem executadas. Será importante, entretanto, a sustentação e a continuidade de
suas execuções e o CODESE atuará, incansavelmente, como um agente indutor da gestão pública
transparente, eficaz, eficiente e continuada na implementação desta agenda.
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3. Metodologia desenvolvida para elaboração do documento “O DF que a gente
quer! (2018-2030)”

Uma vez definido que a Agenda 2030 seria a plataforma de atuação do CODESE e que os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) seriam o eixo orientador de seu planejamento, buscou-se o apoio do
Programa das Nações Unidas (PNUD) para a realização de palestras e discussões sobre o tema, na
perspectiva de um alinhamento geral e de uma compreensão mais homogênea entre os integrantes das
diversas Câmaras Técnicas, acerca da importância, abrangência e impacto dos ODS.

Ainda na perspectiva de aprimorar interação dos agente das Câmaras Técnicas do CODESE com o conteúdo
da Agenda 2030, houve um trabalho de edição de textos das Metas dos ODS, referenciando-as ao DF e à
RIDE . (ANEXO II p. 474)
Na sequência, foi realizado o 1o Workshop O DF que a gente quer! (2018-2030) no qual se apresentou, com
detalhes, as FRENTES de trabalho a serem desenvolvidas e ainda se elaborou atividades coletivas de leitura,
intepretação e uma primeira mensuração da relevância de cada Meta dos ODS em relação à missão de cada
Câmara Técnica.
Foram três as FRENTES de trabalho percorridas o longo dos meses de fevereiro a julho para se chegar ao
conjunto de Ações Estratégicas a partir das Metas/ODS e sistematizar e consolidar os resultados no
presente documento: “O DF que a gente quer! (2018-2030)”.

A FRENTE 1, teve como propósito o aprofundamento sobre o nível de convergências entre cada Metas/ODS
e a abrangência de atuação de cada Câmara Técnica (CT). A partir daí, foi trabalhado nesta FRENTE o
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desenvolvimento de propostas de ações consideradas estratégicas para a implementação das Metas
definidas como Muito Relevantes.

Enquanto o trabalho da FRENTE 1 se desenvolvia, na FRENTE 2 foi elaborado toda uma análise e
sistematização das informações sobre as convergência entre as Metas dos ODS, os atributos do PPA 20162019 e os programas prioritários do GDF, bem como correlacionadas estas informações com a legislação
distrital e federal vigente.
Ao final dos trabalhos destas duas FRENTES, foi realizado o 2o Workshop O DF que a gente quer! (20182030), no qual as Câmaras Técnicas analisaram a correlação das ações do PPA 2016-2019 e dos programas
prioritários do GDF com as ações propostas em cada Câmara Técnica. O fio de conexão entre as ações
resultantes da FRENTE 1 com as ações mapeadas na FRENTE 2 se estabeleceu a partir das Metas/ODS a que
essas ações estavam agregadas. Neste Workshop as Câmaras Técnicas analisaram a pertinência, a
relevância e a conveniência, ou não, das ações mapeadas na FRENTE 2 serem incorporadas ao conjunto de
ações propostas na FRENTE 1. Tal trabalho possibilitou consolidar a primeira versão de Ações Estratégicas
recomendadas para o DF, por Câmara Técnica, em relação às Metas/ODS. Esta primeira versão resultou em
um conjunto de 653 ações em 89 metas de 16 ODS.

Destaca-se que as Câmaras Técnicas, nesta etapa dos trabalhos, ao mesmo tempo que faziam uma análise
mais aprofundada para a definição de ações que potencializariam a implementação das Metas destacadas
como muito relevantes, também buscavam identificar com que outras Câmaras Técnicas do CODESE essas
afinidades se estabeleciam, construindo-se assim, uma visão de redes de interdependências e
correspondências temáticas.
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Vale destacar que para cada Ação Estratégica estabelecida dentro de cada Meta avaliada como muito
relevante, as Câmaras Técnicas trabalharam análise de variáveis abrangendo: (I) tipos de atividades que
deveriam ser desenvolvidas para a execução da ação; (II) possíveis parcerias para implementá-las; (III)
fontes de recurso a serem mobilizadas para viabiliza-las; (IV) necessidade da atuação de outras Câmaras
Técnicas para apoiar a viabilização e execução da ação.

Em relação aos tipos de atividades que deveriam ser desenvolvidas para a execução de cada Ação
Estratégica proposta, foram avaliadas 16 possibilidades:
a) Mobilização social
b) Articulação institucional
c) Articulação política
d) Proposição normativa (normativos técnicos, resoluções, portarias, decretos e leis)
e) Advocacy (influir na formulação e implementação de políticas públicas)
f) Comunicação/Difusão (incluindo campanhas educativas)
g) Formação/Capacitação
h) Pesquisas e estudos
i) Cooperação técnica
j) Assistência técnica ou Consultoria
k) Transferência Tecnológica
l) Elaboração de Projetos
m) Execução de obras
n) Aquisição de material de consumo
o) Aquisição de bens móveis (máquinas, equipamentos, mobiliário, veículos, etc.)
p) Aquisição de bens imóveis
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Já no que se refere às parcerias para implementá-las, as CTs trabalharam com 14 alternativas prioritárias:
1

ONGs

2

Movimentos Populares

3

Lideranças Comunitárias

4

Setor Público (Executivo)

5

Setor Público (Legislativo)

6

Instituições Financeiras (públicas)

7

Instituições Financeiras (privadas)

8

GRANTMAKERS (Fundações não governamentais doadoras de recursos)

9

Entidades do Sistema S

10 Entidades do Setor da Indústria
11 Entidades do Comércio e Serviços
12 Instituições de Ensino Superior
13 Institutos de Pesquisa
14 Conselhos Profissionais (CREA; CAU; CFP; CFA; etc.)

Ao se avaliar que tipos de fontes de recurso poderiam serem mobilizadas para viabilizar cada Ação
Estratégica, foram consideradas 11 possibilidades:
•

Orçamento Público Federal

•

Orçamento Público Distrital

•

Emendas Parlamentares

•

Financiamentos Bancários

•

Fundos públicos
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•

Fundos doadores não governamentais (GRANTMAKERS)

•

Patrocínio por empresas públicas

•

Patrocínio por empresas privadas

•

Crowdfunding (financiamentos coletivos)

•

Doações Filantrópicas

•

Incentivos Fiscais

Enquanto os trabalhos da FRENTE 1 e FRENTE 2 se desenvolviam, na FRENTE 3 estavam sendo levantados e
avaliados dados gerias sobre a realidade do DF no contexto de cada ODS e estudados os indicadores a
serem adotados para o monitoramento e medição do resultado das ações ao longo do tempo. Cada um dos
objetivos ODS foi analisado com base em um conjunto de indicadores, buscando construir um diagnóstico
da posição do Distrito Federal frente ao cenário nacional (ANEXO I p. 321).

Ao final das atividades destas três FRENTES foi realizado então o 3o Workshop O DF que a gente quer!
(2018-2030) que teve como propósito, à luz do diagnóstico elaborado, cotejar as ações buscando
identificar o nível de aderência entre elas e a realidade do DF, tal que se confirmem sua prioridade e
efetividade. Durante o Workshop também foram analisadas as sinergias necessárias entre as diferentes
Câmaras Técnicas do CODESE para atuar em prol da implementação dessas ações e do atingimento das
Metas dos objetivos ODS aos quais elas estão relacionadas.

Vale destacar que as estratégias de comunicação do CODESE foram fundamentais para manter o
engajamento do próprio colegiado e ampliar os canais conexão com a população. Não seria desmedido
dizer que essas estratégias ampliaram a relação do Conselho com diferentes setores da sociedade,
auxiliando na captação de demandas e sugestões que também subsidiaram o trabalho das Câmaras. Para
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além do fluxo de informações tratadas no Jornal “Codese em Ação” mensalmente, foi iniciado o programa
semanal “Caravana O CODESE na Minha Cidade”, publicado no canal do Conselho no YouTube 11. O
primeiro programa foi gravado na cidade de Ceilândia onde integrantes do coletivo “Jovem de Expressão”
(jovemdeexpressão.com.br) puderam manifestar seus anseios sobre a região e sobre o futuro do DF. Em
outras regiões o programa seguiu abrindo uma janela de comunicação para a comunidade local manifestar
suas expectativas e apresentar suas propostas na perspectiva de um DF melhor para todos.

Ainda no contexto das estratégias de comunicação, e fechando este primeiro ciclo de elaboração de
propostas, foi realizada a primeira edição do evento “O DF QUE A GENTE QUER!”, espaço dedicado ao
diálogo e interação com a população a partir de 18 painéis conduzidos por especialistas, mediadores e
formadores de opinião. Durante o evento e também pelo site www.odfqueagentequer.org a população
participou se posicionando sobre as Ações Estratégicas apresentadas no trabalho conduzido pelo CODESE,
bem como contribuiu com mais propostas e sugestões.

A partir deste processo metodológico participativo e fundamentado no princípio da cocriação chegamos ao
documento “O DF que a gente quer! (2018-2030)” aqui apresentado com 542 Ações Estratégicas e 89
Metas/ODS recomendadas para o DF. É importante destacar que não se trata uma peça estática e
refratária. Este documento para além de ser um marco de todo esse processo, é o referencial para
continuarmos atuando pelas transformações sociais, econômicas, ambientais e institucionais necessárias
para uma DF mais justo, menos desigual, mais democrático e mais sustentável.
O CODESE, com base em um Plano de Ação, atuará pelo cumprimento de todas as Metas defendidas e, a
cada ano, fará a atualização deste documento checando a execução das Ações Estratégicas pelas
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https://www.youtube.com/watch?v=8P6-nd9hSYI
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instituições competentes, avaliando a qualidade e o resultado dessas execuções e propondo novas ações,
se necessário. O êxito no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em todo do
território do DF será o nosso farol nessa jornada, sabendo que o nosso agir estará contribuindo também
para um Brasil melhor.

“...do território não escapa nada, todas as pessoas estão nele, todas as empresas, não importa o
tamanho, estão nele ,todas as instituições também, então o território é um lugar privilegiado para
interpretar o país.”
Milton Santos, 1998.
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4.

As Câmaras Técnicas do CODESE e as Ações Estratégicas/Metas dos ODS
recomendadas

Como citado no início deste documento, o modelo de governança do CODESE prioriza as relações
horizontais, intersetoriais e sinérgicas estabelecidas a partir da atuação de suas Câmaras Técnicas (CTs).
Cada Câmara Técnica desenvolve seus trabalhos dentro de um eixo temático avaliando cenários,
identificando demandas, desenvolvendo propostas e operando em redes de cooperação entre os
diferentes agentes que as compõem em prol da implementação destas propostas. Tudo isso em busca de
práticas melhores que levem ao bom desenvolvimento da sociedade e da economia, compreendendo que
comunidades engajadas em processos de mudança potencializam este desenvolvimento.
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Atualmente são 19 as Câmaras Técnicas, compostas por mais de 240 voluntários, profissionais, ativistas e
especialistas em diferentes áreas do saber:
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A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO considera que a
educação para a cidadania global habilita estudantes de todas as idades com valores, conhecimento e
habilidades que, ao mesmo tempo, baseiam-se e incutem o respeito por direitos humanos, justiça social,
diversidade, igualdade de gênero e sustentabilidade ambiental, além de empoderar os aprendizes para que
se tornem cidadãos globais responsáveis. A ECG oferece aos estudantes as competências e a oportunidade
de compreender seus direitos e suas obrigações para que, assim, promovam um mundo e um futuro
melhores para todos.
Em sintonia direta com as câmaras de Educação – Cultura – Esporte, Atividade Física e Lazer, pretendemos
promover grandes mudanças de paradigmas, trazendo o “Cidadão” para seu lugar de destaque no
desenvolvimento social do DF.
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CÂMARA TÉCNICA DE CIDADANIA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CIDADANIA NO DISTRITO FEDERAL

META 1
Até 2030, implementar, em todo o DF, programas de proteção social adequados com amplo acesso para as
pessoas em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação, discriminação, violências.
ODS VINCULADA – ODS 1: “ERRADICAR A POBREZA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Ampliação do número de Centros de Referência Especializados de Assistência Social em equivalência
à demanda nas diferentes RAs do DF.

2.

Efetivação dos programas de proteção a testemunhas e a vítimas de violência doméstica.

3.

Implantação, nos Restaurantes Comunitários, de unidades avançadas de Proteção Social Especial de
Média Complexidade.

4.

Implantação, nos Restaurantes Comunitários, de totens eletrônicos da Agência Virtual do
Trabalhador.
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5.

Ampliação do Serviço Especializado em Abordagem Social
acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de rua.

para

apoio,

orientação

e

6.

Efetividade no Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua assegurando o
desenvolvimento de atividades de sociabilidade, proporcionando o endereço institucional para fins
de referência, promovendo o acesso a espaços de guarda de pertences, higiene pessoal, alimentação
e provisão de documentação civil.

7.

Ampliar o cadastramento e qualificar a gestão de informação do sistema de registro dos dados de
pessoas em situação de rua, permitindo assim a localização da família, parentes e pessoas de
referência.
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CÂMARA TÉCNICA DE CIDADANIA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CIDADANIA NO DISTRITO FEDERAL

META 2
Até 2030, reduzir para um terço as taxas atuais do DF em relação a mortalidade prematura por doenças
não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar.
ODS VINCULADA – ODS 3: “BOA SAÚDE E BEM ESTAR”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.
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Atuar para a criação do Hospital do Amor no DF e para a implementação da campanha Passos que
salvam - Caminhada para prevenção do câncer infanto-juvenil.

CÂMARA TÉCNICA DE CIDADANIA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CIDADANIA NO DISTRITO FEDERAL

META 3
Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos do DF completem, dentro da faixa etária adequada, o
ensino fundamental e médio, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Ampliação de políticas de assistência estudantil para jovens de baixa renda.
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CÂMARA TÉCNICA DE CIDADANIA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CIDADANIA NO DISTRITO FEDERAL

META 4
Até 2030, garantir a aplicação, em todos os espaços educadores, de conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, direitos humanos, igualdade de gênero,
promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da
contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.
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Implementação de programas específicos para a cidadania plena nos diferentes segmentos etários
(crianças, jovens e idosos).

CÂMARA TÉCNICA DE CIDADANIA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CIDADANIA NO DISTRITO FEDERAL

META 5
Garantir instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Implantação de novas unidades do Na Hora em Samambaia, Planaltina, Recanto das Emas, Santa
Maria, Guará e Paranoá/Itapoã.

2.

Instalação do Comitê Permanente de Acompanhamento e Avaliação de Políticas para a Juventude.

3.

Criação e aprimoramento das instâncias (virtuais e presenciais) de interação entre a CEB, a sociedade
e acionistas.

4.

Criação e aprimoramento das instâncias (virtuais e presenciais) de interação entre a CAESB e a
sociedade.
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5.

Simplificação dos processos de atendimento e prestação de serviços aos cidadãos, aproximando a
entrega de serviços à população.

6.

Instalação de painéis em locais públicos com informações sobre gastos e contratações do governo.
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CÂMARA TÉCNICA DE CIDADANIA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CIDADANIA NO DISTRITO FEDERAL

META 6
Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a
legislação nacional e distrital.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Acesso direto do governo à população, através de cadastro integrado, o que permitirá a integração
com os serviços públicos de governo eletrônico disponíveis para o cidadão na educação, saúde,
assistência social, entre outras.

2.

Aprimoramento do Portal de Transparência de Brasília, com o objetivo de chegar ao primeiro lugar
nacional no índice de transparência.
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CÂMARA TÉCNICA DE CIDADANIA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CIDADANIA NO DISTRITO FEDERAL

META 7
Incentivar e fortalecer o protagonismo cidadão por meio de políticas e programas públicos em todo o DF.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1. Implementação do Projeto "Casa do Cidadão" visando fortalecer a cidadania e atuar na e prevenção
contra todo tipo de violências.
2. Criação do Programa Regional "Ser ativamente cidadão".
3. Criação da Semana Distrital do Cidadão Ativo com eventos de capacitação, campanhas pela
cidadania, difusão e divulgação de conteúdos que tratem dos direitos e deveres do cidadão.
4. Elaboração de Guia do Cidadão Ativo e realização de campanhas educativas sobre participação da
sociedade e formação cidadã.
5. Criação do Disque-Denúncia, um canal de comunicação entre governo e sociedade.
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6. Implementação de instrumento inovadores e de fácil apropriação pela sociedade para o
monitoramento, denúncia e advocacia social na defesa pela implementação eficiente e eficaz de
serviços e de políticas públicas como, por exemplo, o “colab.re”.
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Nossa Câmara de Comércio e Serviços focou no “Pensar os Serviços Privados e o Comércio para a Capital e
o Distrito Federal como um todo” buscando contribuir para que este importante setor gere ainda mais
desenvolvimento e empregos.

Para tanto será fundamental resolvermos questões históricas, “tocar nas feridas de modo a tratá-las”,
encontrar caminhos que auxiliem as Micro e Pequenas Empresas, com incentivos, crédito e condições de
competitividade, fazendo as pazes com o passado e alcançando o brilhante futuro que o DF deseja e
merece.
Não pretendemos esgotar as possibilidades e sim iniciar um diálogo com a sociedade, as entidades de
classe do Comércio e Serviços e os órgãos de Governo de modo a contribuir com o avanço sustentável do
Distrito Federal.
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CÂMARA TÉCNICA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS NO DISTRITO FEDERAL

META 1
Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias no DF por meio da diversificação,
modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e
dos setores intensivos em mão de obra.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Modernização de processos produtivos em diferentes setores: Construção civil (Ex.: agregar valor aos
métodos tradicionais); Moda (Ex.: identificação do biotipo do centro-oeste e RIDE); Artesanato (Ex.:
datar e assinar a obra e utilização de insumos de qualidade).

2.

Instituir Prêmio Destaque para soluções em produtividade no DF e RIDE com premiação financeira e
promoção midiática. (Envolver as instituições de ensino superior e técnico tanto com a participação
de suas empresas juniores como na disponibilização de sua infraestrutura como laboratórios,
auditório, etc.).
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3.

Revisão da carga tributária de Brasília para criação de um ambiente favorável aos investimentos, ao
aumento da competitividade, à sustentabilidade e à geração de emprego e renda.

4.

Instituir programa de créditos subsidiados para empreendimentos que comprovem investimentos
em capacitação de suas equipes e demonstrarem potencial de crescimento.

5.

Desenvolver e implementar programas de apoio e fomento à produtividade nas diferentes atividades
econômicas.

6.

Dar efetividade e eficiência na fiscalização da Receita Distrital em todas as entradas e saídas de
Brasília, visando valorizar o comércio e a indústria local.

7.

Elaborar e implementar planos de ação para o desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais de
maior potencial econômico em Brasília.
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CÂMARA TÉCNICA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS NO DISTRITO FEDERAL

META 2
Promover e implementar no DF, políticas efetivas para o desenvolvimento das atividades produtivas, da
geração de emprego decente, do empreendedorismo, da criatividade e inovação.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do DF por meio do fortalecimento
do sistema público de emprego, garantindo a qualificação social e profissional de jovens e adultos,
intermediação de mão de obra, seguro desemprego e trabalho decente, além de apoiar o setor
produtivo, as micro e pequenas empresas, a economia solidária, o cooperativismo, o associativismo
e o empreendedorismo.

2.

Criar ambiente favorável aos negócios, geração de trabalho, emprego e renda, com políticas públicas
inovadoras e sustentáveis ao encontro das potencialidades do DF e RIDE.

3.

Instituir comitês técnicos de avaliação dos programas e investimentos da FAPDF voltados para
inovação nas empresas.
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4.

Instituição de linhas de financiamento para inovação nas micro e pequenas empresas, inclusive
mediante extensão tecnológica e disponibilização de recursos não reembolsáveis, conforme previsto
da Lei da Inovação (via FAPDF e outras fontes).
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CÂMARA TÉCNICA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS NO DISTRITO FEDERAL

META 3
Incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do
acesso a serviços financeiros.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Tornar os postos de atendimento integrado mais eficientes e eficazes, tornando mais rápida a
abertura e o fechamento de empresas, a concessão de alvarás e a regularização de pendências.

2.

Criação de um Portal do Empreendedor, que reúna informações sobre o funcionamento de empresas
em Brasília, com um sistema de acompanhamento on-line da tramitação dos processos de concessão
de alvarás, abertura e fechamento de empresas.

3.

Instituição de linhas de financiamento bancário para modelagem de franquias e para instalação de
novas unidades de franquia em Brasília.
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CÂMARA TÉCNICA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS NO DISTRITO FEDERAL

META 4
Desenvolver e implementar políticas que ampliem o acesso das pequenas indústrias e outras empresas aos
serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados.
ODS VINCULADA – ODS 9: “INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Expansão do crédito ao setor produtivo com foco em micro, pequenas e médias empresas, em
especial para aquelas voltadas ao desenvolvimento da sustentabilidade.
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CÂMARA TÉCNICA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS NO DISTRITO FEDERAL

META 5
Adotar e implementar regimes de promoção de investimentos (governamentais e não governamentais)
para iniciativas não governamentais comprometidos com a implementar dos ODS no DF.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

70

Estimular o desenvolvimento de empresas de Brasília instituindo compras governamentais
preferencialmente de fornecedores locais, em especial daqueles que comprovem comprometimento
com a sustentabilidade.

Cultura
A cultura é algo primordial para identificar um povo como nação. No entanto ela, muitas vezes, foge da
nossa compreensão coletiva. Seus conceitos se diluem na individualidade nossa de cada dia. O que é
cultura para uns pode não ser para outros. Mas, por que não? Nós afastamos o que não conhecemos,
classificamos de forma negativa, associamos a maus costumes e, taxativamente, alguns falam: “isso não é
cultura!”

Aconteceu com o samba nos anos 20, com a capoeira na década de 30 e há muito pouco tempo atrás com
o rap, o funk e o reggae. Essas manifestações têm em comum o fato de terem surgido em áreas menos
favorecidas: quilombos, favelas e periferias. O Estado lutou contra essas manifestações com todas as
forças: foram perseguidos, proibidos de se encontrar, presos, repreendidos, multados etc.

Naquele momento, não perceberam que contra a cultura, contra algo genuíno, não existe força alguma que
possa barrar a sua livre manifestação. Naquele momento não perceberam que existiam mais fatores
envolvidos, como a questão financeira, o protesto, a poesia, o simples desejo de ser feliz. E o Estado
deveria, como provedor do bem estar social, apoiar e viabilizar essas manifestações culturais.

A Câmara de Cultura, desse Conselho que se torna o mais importante movimento civil organizado do
Distrito Federal, tem como missão principal encontrar alternativas para que o Estado junto com a
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sociedade percebam que a cultura é transversal e complementar a todas as políticas públicas: saúde,
educação, segurança pública, economia etc.

Nossa equipe é formada, principalmente, por jovens que fomentam e produzem cultura nas periferias do
DF. Nossa câmara entende o impacto que o fator econômico e social das diversas manifestações culturais
causam na vida dos moradores dessas cidades. Somos conscientes da potência transformadora que a
cultura tem, pelo simples fato que, apesar de todas as dificuldades, nós ousamos sobreviver desse árduo
trabalho.
Lutamos pela descentralização dos recursos da cultura; por mais participação na rede pública de ensino como forma de diminuição da evasão escolar; por ensino técnico profissionalizante no sistema
socioeducativo; pela construção e manutenção de espaços culturais nas periferias do DF; por mais recurso
ao empreendedor cultural – para que possamos ter fomentada toda a cadeia produtiva da cultura no DF.

Cientes da importância dessa câmara para a contribuição com propostas viáveis e com a experiência que
esse grupo traz, inclusive com exemplos práticos de como a cultura é um vetor de transformação social,
estamos felizes e principalmente confiantes, que esse é o começo de um movimento que vai transformar o
DF em um exemplo de participação social em políticas públicas para a cultura.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 1
Até 2030, implementar, em todo o DF, programas de proteção social adequados com amplo acesso para as
pessoas em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação, discriminação, violências.
ODS VINCULADA – ODS 1: “ERRADICAR A POBREZA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Formação e profissionalização, na área cultural, dos jovens que cumprem medidas socioeducativas, como
prevenção e redução de reincidência.

2.

Articular e implementar estratégias intersetoriais de proteção social juntamente com as Secretarias de Cultura
(SECULT), Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Social (SEDEST) e Secretaria de Estado de Políticas para
Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal (SECRIANÇA-DF) e Secretaria de Segurança Pública (SSP).

3.

Estabelecimento de redes de promoção e formação cultural específicas em locais com alto índice de violência e
jovens em situação de vulnerabilidade.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 2
Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos do DF completem, dentro da faixa etária adequada, o
ensino fundamental e médio, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.
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Diminuir a evasão escolar através de ações culturais dentro do ambiente escolar.

CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 3
Até 2030, dobrar o número de jovens e adultos com competências técnicas e profissionais, para emprego,
trabalho decente e empreendedorismo.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Criar e dar amplo acesso, de forma descentralizada, a programas de formação profissional na
área da cultura (produtores culturais, mediadores culturais, operadores de cultura, atores,
diretores etc.).

2.

Criar e dar amplo acesso, de forma descentralizada, a programas de capacitação técnica na área
da cultura (fotografia, sonoplastia, iluminação, operador de câmera, aderecista etc.).

3.

Criar e dar amplo acesso, de forma descentralizada, a programas de residência artística para as
diversas linguagens, bem como sistema de bolsas de estudo, manutenção de artistas e incentivo
à pesquisa.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 4
Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os
níveis de educação e formação profissional.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.
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Implementar campanhas de equidade de gênero no mercado de trabalho da cultura.

CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 5
Até 2030, garantir a aplicação, em todos os espaços educadores, de conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, direitos humanos, igualdade de gênero,
promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da
contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Políticas inovadoras, participativas e integradas para as artes, que contemplem a produção, o acesso, a difusão,
a promoção e a circulação das artes, com programas específicos para Cinema, Música, Dança, Teatro, Artes
Visuais, Livro, Leitura e Literatura.

2.

Desenvolvimento e incentivo a cursos e oficinas livres para as artes.

3.

Abertura das escolas para a comunidade fora dos horários de aulas, como espaços culturais, desportivos e de
lazer.

4.

Reestruturação e fortalecimento da Rádio Cultura.
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5.

Implantação dos Pontos de Mídia Livre em Brasília – ação de desenvolvimento e acompanhamento de políticas
públicas para iniciativas de comunicação livre e compartilhada, não atreladas ao mercado.

6.

Criação e fortalecimento de programas de formação de plateia.

7.

Efetivar a Educação Patrimonial nas instituições de ensino em Brasília, na Educação Básica e no Ensino Superior,
com a inclusão de um programa de documentação e divulgação da história de Brasília, da construção à
atualidade.

8.

Efetivar e ampliar o Programa Circula Cultura, com ações permanentes de difusão cultural, formação de
apreciadores da arte, bem como de circulação de espetáculos, exibições, mostras em todas as cidades.

9.

Ampliação dos espaços e redes de divulgação para as artes.

10.

Criação de círculos de debates sobre arte e cultura, bem como recriação dos cineclubes e iniciativas ligadas à
cultura.

11.

Integração entre salas de aula e bibliotecas, transformando o bibliotecário em “agitador cultural”.

12.

Incentivar a educação popular valorizando os saberes prévios do povo e suas realidades culturais na construção
de novos saberes.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 6
Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte.
ODS VINCULADA – ODS 5: “IGUALDADE DE GÊNERO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Realizar campanhas e lançar editais na área da cultura que tenham como tema o fim da discriminação contra
todas as mulheres e meninas.

2.

Incentivar o empreendedorismo e cursos de formação, na área da cultura, para mulheres e meninas em
periferias do DF.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 7
Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para
promover o empoderamento das mulheres.
ODS VINCULADA – ODS 5: “IGUALDADE DE GÊNERO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.
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Ajudar a mapear iniciativas femininas na área da cultura para incentivar a criação de tecnologias
afirmativas.

CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 8
Promover e implementar no DF políticas efetivas para o desenvolvimento das atividades produtivas, da
geração de emprego decente, do empreendedorismo, da criatividade e inovação.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Incentivar o empreendedorismo cultural e a economia solidária, incluindo a criação de linhas de
fomento financeiro (microcréditos), de forma descentralizada e desburocratizada, como reflexos na
geração de renda e desenvolvimento econômico pela cultura.

2.

Estímulo às cadeias produtivas do artesanato, com recuperação e fortalecimento da infraestrutura
necessária para a produção, a exemplo da Casa do Artesão de Planaltina, e criação de um grande
centro de promoção do artesanato.

3.

Desenvolvimento de linhas de incentivo específicas para a Cultura Popular (grupos regionais e
populares, hip hop, folia de reis, quadrilhas juninas e demais manifestações da cultura popular em
Brasília).
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4.
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Fortalecimento, reestruturação e modernização do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), com a
simplificação e desburocratização dos processos e exigências documentais, editais abertos para
concorrência em qualquer época do ano e revisão dos formatos de contrapartida, alinhada às
políticas públicas, de forma que o trabalho do artista seja incorporado como forma de contrapartida.

CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 9
Incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do
acesso a serviços financeiros.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Dar suporte para a formalização de MEI na área da cultura, com linha de crédito em bancos privados
e estatais e com editais com participação de MEI.

2.

Estabelecimento de carteiras de projetos culturais do BRB, com taxas e procedimentos diferenciados.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 10
Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os
trabalhadores.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.
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Formalização dos trabalhadores da cultura, incentivando e reconhecendo as várias categorias das
diversas áreas e linguagens culturais.

CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 11
Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e
promove a cultura e os produtos locais.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Criação do Portal da Cultura – para divulgar as atividades e manifestações culturais da cidade, bem
como aplicativo móvel com a agenda cultural e o circuito turístico de Brasília.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 12
Até 2030, implementar políticas e programas que promovam a inclusão social, econômica e política de
todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica
ou outra.
ODS VINCULADA – ODS 10: “REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Programa para a promoção da Cultura Afro-Brasileira.

2.

Promoção da integração e estímulo a circuitos entre escolas formais e as manifestações da cultura
popular.

3.

Maior diálogo e cooperação entre a secretaria de Cultura (SECULT) e a Secretária de Segurança
Pública (SSP) para o uso de espaços públicos, em especial nas periferias, para a ocupação e a
realização de atividades culturais.

4.

Programas que contemplem as pessoas com deficiência em atividades culturais e desportivas.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 13
Até 2030, garantir a igualdade de oportunidades para a população do DF e reduzir as desigualdades de
resultados.
ODS VINCULADA – ODS 10: “REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Mapeamento das expressões e manifestações culturais de Brasília.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 14
Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, que possibilitem alcançar
progressivamente uma maior igualdade social, econômico e cultural.
ODS VINCULADA – ODS 10: “REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.
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Desburocratizar e ampliar o acesso aos Fundos que trabalham com isenção fiscal para atividades
culturais.

CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 15
Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço
acessível para todos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de
vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos.
ODS VINCULADA – ODS 11: “CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Ampliação do passe estudantil para acesso a atividades de lazer e cultura.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 16
Proteger e salvaguardar todo o patrimônio cultural e natural do DF (integra o patrimônio cultural o bens
tombados, os parques urbanos e naturais, as praças, demais áreas protegidas, os sítios e paisagens,
dotados de simbolismo cultural, assim como manifestações e práticas culturais e tradições que conferem
identidade a estes espaços e ao povo do Distrito Federal).
ODS VINCULADA – ODS 11: “CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Aplicar leis de incentivo para a manutenção e criação de patrimônios culturais, com especial atenção
às periferias do DF.

2.

Criação do Sistema Distrital de Patrimônio.

3.

Política de Museus do Distrito Federal e criação do Sistema Distrital de Museus.

90

CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 17
Até 2030, proporcionar em todas as Regiões Administrativas do DF o acesso universal a espaços públicos
seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e
pessoas com deficiência.
ODS VINCULADA – ODS 11: “CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Criação de centros culturais multimídia e valorização da diversidade cultural em todas as Regiões
Administrativas de Brasília.

2.

Promoção da poesia e arte na rodoviária, terminais e paradas de ônibus e estações de metrô.

3.

Criação, recuperação/revitalização e manutenção de equipamentos e espações culturais em cada
uma das Regiões Administrativas do DF, seja em prédios próprios do GDF, seja em parceria com
instituições não governamentais.
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4.

Revitalização e ampliação da rede de bibliotecas de Brasília – a serem integradas como um sistema –
e implantação da Biblioteca Parque de Brasília.

5.

Restauração da Casa do Artesão, em Planaltina.

6.

Resgate e implementação do programa “Brasília: cidade jardim”, com programação cultural nos
parques.

7.

Programa de ocupação cultural dos espaços públicos e ações permanentes de incentivo e apoio a
artistas de rua.

8.

Expansão da rede de Pontos e Pontões de Cultura em Brasília.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 18
Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para
o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais.
ODS VINCULADA – ODS 12: “CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Criar mecanismo para incentivo ao turismo de base comunitário e de experiência com foco na
cultura.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 19
Reduzir em pelo menos 50% as taxas relativas a todas as formas de violência e de mortalidade relacionada,
em todos as Regiões Administrativas do DF.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.
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Incentivar o fazer cultural como forma de promoção de uma cultura de paz.

CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 20
Reduzir contundentemente a corrupção e o suborno em todas as suas formas.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Garantir fiscalização, transparência e auditoria nos recursos, principalmente os públicos, destinados
a cultura.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 21
Garantir instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Qualificação e otimização a administrativa e revisão dos processos de gestão, com
desaparelhamento partidário e realização de concurso para a cultura.

2.

Criação de protocolos eletrônicos, a exemplo do SalicWeb do Ministério da Cultura.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 22
Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis da
administração pública e em todos os poderes no DF.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Incentivar a participação da sociedade nas consultas públicas relacionadas a criação de leis culturais
em todas as esferas: incentivo, educação, promoção, etc.

2.

Criação de uma rede institucional de formulação e gestão das políticas culturais, com conselhos
locais e Colegiados Setoriais integrados a um forte Conselho de Políticas Culturais de Brasília.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 23
Fortalecer as instituições distritais relevantes para a prevenção da violência e o combate ao crime.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.
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Fortalecimento dos espaços culturais ativos e otimização dos espaços ociosos.

CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 24
Implementar de forma eficaz e orientada programas de capacitação a fim de apoiar movimentos,
organizações e instituições sociais para a implementação dos ODS.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Programa de capacitação e apoio para a elaboração de projetos e para a prestação de contas na área
da cultura.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 25
Aumentar a coerência das políticas do GDF para o desenvolvimento sustentável.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Implementação da Política Intersetorial de Cultura.

2.

Incorporação dos projetos tradicionais exitosos da cidade nas políticas públicas de cultura, com
autonomia orçamentária, artística e administrativa.

3.

Transformação do Teatro Nacional num grande centro cultural com política de acesso e ocupação
pelos diferentes grupos culturais das diversas RAs do DF.

4.

Priorização de artistas locais nas contratações de eventos públicos em festividades de Brasília.

5.

Regulamentação da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL

META 26
Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da
experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias para o atingimento das metas em
2030.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Fomentar parcerias com a iniciativa privada para a produção e difusão cultural no DF, de forma
desburocratizada e descentralização.

2.

Política pública de estímulo e desenvolvimento de coproduções artísticas.
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Cultura de Paz e Não Judicialização
A Câmara de cultura de paz e não judicialização é uma câmara de articulação interinstitucional
multidisciplinar que tem como objetivos desenvolver, fomentar é difundir procedimentos e métodos
eficazes e eficientes de resolução de conflitos, no intuito de promover a prevenção e a redução de litígios,
contribuindo para a promoção do acesso à justiça.
A adoção organizada e sistemática de melhores práticas e métodos adequados para o gerenciamento e
resolução de disputas é a melhor maneira de atender os nossos interesses com quem nos relacionamos,
nacional e globalmente.

A constante inovação e o aprimoramento dos mecanismos de solução de disputas constituem aspirações
de nossa sociedade.

Os métodos consensuais são formas de engajamento da sociedade civil na resolução de seus próprios
conflitos e disputas e representam a quebra do paradigma da dependência do Estado para a pacificação
social, proporcionando um exercício da cidadania e um exemplo de responsabilidade social; o uso desses
métodos deve nortear a conduta de todo cidadão desde a mais tenra idade, motivo pelo qual deve ser
ensinada e praticada em escolas e universidades;
Para enfrentar diretamente a causa central do problema posto, qual seja, o desconhecimento e a
desinformação da sociedade de modo geral quanto aos conceitos e princípios básicos, é indispensável um
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plano de ações substantivo e de grande impacto que tenha como foco principal a promoção e divulgação
do instituto. Esse plano de ações está sendo planejado e executado de forma propositiva, cooperativa, e
colaborativa entre esta câmara, a sociedade civil, o Poder Público e as entidades privadas ligadas ao tema.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA DE PAZ
E NÃO JUDICIALIZAÇÃO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA DE PAZ E NÃO JUDICIALIZAÇÃO
NO DISTRITO FEDERAL

META 1
Até 2030, implementar, em todo o DF, programas de proteção social adequados com amplo acesso para as
pessoas em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação, discriminação, violências.
ODS VINCULADA – ODS 1: “ERRADICAR A POBREZA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Efetivação dos programas de proteção a testemunhas e a vítimas de violência doméstica.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA DE PAZ
E NÃO JUDICIALIZAÇÃO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA DE PAZ E NÃO JUDICIALIZAÇÃO
NO DISTRITO FEDERAL

META 2
Até 2030, reduzir para um terço as taxas atuais do DF em relação a mortalidade prematura por doenças
não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar.
ODS VINCULADA – ODS 3: “BOA SAÚDE E BEM ESTAR”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Passos que Salvam, Hospital do Amor e Caminhada de Prevenção do Câncer Infanto-juvenil.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA DE PAZ
E NÃO JUDICIALIZAÇÃO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA DE PAZ E NÃO JUDICIALIZAÇÃO
NO DISTRITO FEDERAL

META 3
Até 2030, garantir a aplicação, em todos os espaços educadores, de conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, direitos humanos, igualdade de gênero,
promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da
contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Produção de materiais pedagógicos da Educação Básica que promovam a educação ambiental, a
sustentabilidade, a qualidade de vida e a cultura da paz, do respeito às diferenças, ao diálogo e à
cooperação; a igualdade de direitos, sem discriminações por motivo de orientação sexual, identidade
de gênero, de raça e etnia; e a inclusão das pessoas com deficiência.
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2.

Apoiar programas de capacitação dos professores e gestores escolares para o combate ao
preconceito e a quaisquer formas de discriminação.

3.

Atuar pela adequação curricular com a introdução de conteúdos de educação para a diversidade e
cultura da paz e cidadania, em especial no que diz respeito a direitos e garantias constitucionais.

4.

Desenvolver e implementar campanhas educativas que promovam o combate à toda forma de
discriminação e preconceito.

5.

Promoção de ações junto à sociedade que aumentem a autoestima, a motivação e o respeito aos
professores.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA DE PAZ
E NÃO JUDICIALIZAÇÃO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA DE PAZ E NÃO JUDICIALIZAÇÃO
NO DISTRITO FEDERAL

META 4
Reduzir em pelo menos 50% as taxas relativas a todas as formas de violência e de mortalidade relacionada,
em todos as Regiões Administrativas do DF.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Desenvolver e implementar Planos de Prevenção à violência de forma articulada com programas
sociais de outras áreas como cultura, educação, esportes, juventude, mulheres etc.

108

CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA DE PAZ
E NÃO JUDICIALIZAÇÃO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA DE PAZ E NÃO JUDICIALIZAÇÃO
NO DISTRITO FEDERAL

META 5
Fortalecer as instituições distritais relevantes para a prevenção da violência e o combate ao crime.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Promoção da utilização racional e qualificada de espaços e equipamentos públicos esportivos,
culturais e de lazer que se encontram subutilizados ou deteriorados, em articulação com os órgãos
de segurança pública, visando à difusão da cultura da paz.

2.

Articulação de ações com a área de segurança pública visando reduzir a violência nas escolas.
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CÂMARA TÉCNICA DE CULTURA DE PAZ
E NÃO JUDICIALIZAÇÃO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE CULTURA DE PAZ E NÃO JUDICIALIZAÇÃO
NO DISTRITO FEDERAL

META 6
Promover a prevenção e a redução de litígios em todo o DF.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Criação e implementação de Programa Regional de Desenvolvimento da Cultura de Paz e Não
Judicialização.

2.

Organização e execução de campanhas de promoção dos métodos consensuais de resolução de
conflitos.

3.

Elaboração do guia de boas práticas dos métodos consensuais de resolução de conflitos em
mediação escolar e ambiental.
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4.

Implementação da estratégia de não judicialização no Governo do Distrito Federal – sensibilização e
capacitação.

5.

Colaboração para a implementação da Estratégia Nacional de Não Judicialização (Enajud).
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Desenvolvimento Urbano
As principais atividades humanas da modernidade acontecem em ambientes urbanos. A crescente
taxa de urbanização da população brasileira exige que as nossas cidades sejam “mais humanas,
inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis”, alcançando assim as condições que nomeiam o
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no 11, da Organização da Nações Unidas. Para fazer face
ao desafio de transformação da realidade para o cenário desejado, a Câmara de Desenvolvimento
Urbano elegeu quatro pilares estratégicos, alinhados às principais demandas da população do DF:
Habitação: o adequado enfrentamento da questão habitacional no DF possibilitará não só a
redução do déficit de moradias, mas também a redução do risco de invasões, a ampliação da
oferta de habitações para todas as faixas de renda, a qualificação e regularização das áreas com
ocupações informais, e a elevação da qualidade de vida do brasiliense.
Uso do Solo: as atividades humanas necessitam de espaços para se desenvolverem
harmoniosamente e o território onde podem acontecer precisa ser eficientemente administrado
para que haja complementaridade, integração, investimento e sustentabilidade ambiental. A
ordem urbana no DF possui ferramentas importantes e eficazes para o gerenciamento do uso do
solo que, no entanto, precisam ser aperfeiçoadas e respeitadas. Uma das formas de garantir o
respeito aos instrumentos de planejamento urbano é exigir que seja priorizada a implantação de
programas e projetos já debatidos e aprovados pela população.
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Mobilidade: o principal problema urbano enfrentado pelo DF atualmente diz respeito à
mobilidade urbana. A deficiência do sistema de transporte público precisa ser atacada com
investimentos, criatividade, participação popular efetiva e continuidade dos projetos. Não é por
acaso que o maior número de ações estratégicas propostas pela CDU refere-se à mobilidade
urbana, e constituem condição indispensável para alcançar a cidade inclusiva.
Infraestrutura: a cidade resiliente, segura e sustentável não pode prescindir da existência e do
funcionamento eficiente das redes de infraestrutura urbana, planejadas e capazes de atender a
toda população e às atividades econômicas, com respeito ao meio ambiente.
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CÂMARA TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
NO DISTRITO FEDERAL

META 1
Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos os moradores do DF.
ODS VINCULADA – ODS 6: “ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Finalizar o Sistema de captação, disponibilização e tratamento de água proveniente de Corumbá IV
para Brasília.

2.

Elaboração e implantação do plano de eficiência hídrica, incluindo a criação do programa de estímulo
ao reuso de água cinza e captação e uso de águas pluviais em edificações.
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METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
NO DISTRITO FEDERAL

META 2
Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos os moradores do
Distrito Federal.
ODS VINCULADA – ODS 6: “ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Atualização e implantação do Plano Distrital de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos.

2.

Ampliação e modernização da infraestrutura de tratamento de esgoto.
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CÂMARA TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
NO DISTRITO FEDERAL

META 3
Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, aos serviços básicos
e urbanizar as favelas.
ODS VINCULADA – ODS 11: “CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Construção de habitações e desenvolvimento de projeto de adensamento para população de baixa
renda em áreas dotadas de infraestrutura e serviços públicos.

2.

Criar subsídios distritais que facilitem acesso do cidadão do Programa MCMV.

3.

Ampliação do programa de Assistência Técnica em habitação de interesse social para todos os
núcleos de baixa renda do DF.
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4.

Promoção e implantação do programa de aluguel social em imóveis regulares, atendendo, de forma
emergencial e transitória, as situações mais críticas do déficit habitacional do DF (obs.: será
importante a elaboração de estudos, definição de critérios e de áreas destinadas ao programa).

5.

Criação do Banco de Materiais de Construção, projeto de iniciativa privada, cabendo ao governo o
cadastro, seleção e controle de acesso da população de baixa renda aos materiais disponibilizados.

6.

Desenvolvimento de projetos de adensamento para áreas urbanas já consolidadas, com foco na
promoção habitacional para a população de baixa renda.
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CÂMARA TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
NO DISTRITO FEDERAL

META 4
Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço
acessível para todos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de
vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos.
ODS VINCULADA – ODS 11: “CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Melhoria e eficiência dos serviços de transporte público coletivo com a implantação da central de controle
operacional e implementação de aplicativo de informação ao usuário.

2.

Revisão, ampliação do plano cicloviário (inclusive com a implantação de ciclovias e ciclofaixas entre as cidades)
e integração com sistema de transporte coletivo.

3.

Articulação para a integração física e operacional dos sistemas de transporte público de Brasília e da RIDE.
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4.

Implantação do corredor de transporte coletivo ligando Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga e Riacho Fundo, via
Avenidas Hélio Prates, Comerciais Norte e Sul e Pistão Sul de Taguatinga com sistema de transporte de média
ou alta capacidade.

5.

Ampliação e otimização do sistema de Bilhete Único, com base em um Sistema de Integração das Tarifas.

6.

Modernização e ampliação da frota metroviária e melhoria da operação do Metrô/DF.

7.

Implantação do corredor de transporte coletivo Norte, ligando o Plano Piloto a Sobradinho e Planaltina, com
sistema de transporte de média ou alta capacidade.

8.

Conclusão das estações do metrô na Asa Sul e extensão de linhas para a Asa Norte, Samambaia e Ceilândia.

9.

Construção do Terminal Asa Norte, para integração do Metrô com sistemas de transporte de média ou alta
capacidade ligando diferentes regiões do DF.

10.

Promover a qualificação das paradas de ônibus do DF com, no mínimo, iluminação pública e acessibilidade.

11.

Construção do túnel de Taguatinga e implantação do corredor de transporte coletivo Oeste, ligando o Eixo
Monumental ao Setor P-Sul da Ceilândia, via EPIG e EPTG.

12.

Implantação do corredor de transporte coletivo ligando a Rodoferroviária à Praça dos Três Poderes, via Eixo
Monumental, Sudoeste e Cruzeiro, com sistema de transporte de média ou alta capacidade.

13.

Implantação do corredor de transporte coletivo ligando o Aeroporto à Asa Norte, via Terminal Asa Sul e
Avenidas W-3 Sul e Norte até o Terminal Asa Norte, com Veículos Leves sobre Trilhos (VLT).

14.

Articulação para a integração física, operacional e tarifária dos sistemas de transporte público de Brasília e da
RIDE.

15.

Elaboração da Pesquisa Origem-Destino dos usuários (atuais e potenciais) de transporte coletivo, por se tratar
de elemento fundamental para o planejamento e assertividade na operação do sistema de transporte coletivo.

120

CÂMARA TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
NO DISTRITO FEDERAL

META 5
Até 2030, promover a urbanização inclusiva e sustentável, e aumentar as capacidades para o planejamento
e gestão participativos, integrados e sustentáveis, em todas as Regiões Administrativas do DF.
ODS VINCULADA – ODS 11: “CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Redução do tempo de aprovação de projetos construtivos, concessão de alvarás e emissão do
habite-se.

2.

Fortalecimento dos conselhos de planejamento territorial e mobilidade.
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CÂMARA TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
NO DISTRITO FEDERAL

META 6
Até 2030, proporcionar em todas as Regiões Administrativas do DF o acesso universal a espaços públicos
seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para mulheres, crianças, pessoas com deficiência e
idosos.
ODS VINCULADA – ODS 11: “CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Elaborar e Implantar programa de arborização urbana em todas as Regiões Administrativas.

2.

Melhoria das condições de segurança e iluminação pública, expansão e qualificação da malha de calçadas e
ciclovias, inclusive entre as cidades.

3.

Implantação do Projeto Orla.

4.

Elaborar o Plano de Acessibilidade para pessoas com deficiência e dificuldades de locomoção.

5.

Estudos, em todos os núcleos urbanos do Distrito Federal, para a transformação de vias públicas em calçadões.
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6.

Instalação de bicicletários e vestiários em órgãos públicos e escolas.

7.

Política de estacionamentos para as áreas de maior trânsito, inclusive com a celebração de Parcerias PúblicoPrivadas para a construção de estacionamentos subterrâneos, em estrita observância dos princípios de
proteção do patrimônio cultural.

8.

Política de qualificação de equipamentos, infraestrutura urbana e espaços públicos de toda Brasília para que
sejam espaços plenos de uso do cidadão.
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CÂMARA TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
NO DISTRITO FEDERAL

META 7
Efetivar as relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais,
reforçando estas questões, inclusive no Planto Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) e no
Zoneamento Ecológico e Econômico (ZEE) do DF.
ODS VINCULADA – ODS 11: “CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Implantação da Via Interbairros (Transbrasília), ligando o Setor Policial Sul à Samambaia, passando
por Guará, Águas Claras e Taguatinga.

2.

Combate rigoroso à grilagem de terras públicas.

3.

Aprovação das instrumentos públicos de planejamento e ordenamento territorial, ZEE, LUOS, PPCUC
e revisão do PDTU, de forma integrada e conforme disposto no PDOT.
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4.

Desenvolver políticas de regularização das ocupações historicamente consolidadas, incluídos os
condomínios.
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CÂMARA TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
NO DISTRITO FEDERAL

META 8
Promover a urbanização com infraestrutura sustentável, em todas as Regiões Administrativas do DF.
ODS VINCULADA – ODS 11: “CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Aplicação da legislação distrital que aumenta a capacidade de infiltração de águas pluviais em vias
públicas.

2.

Restauração, ampliação e qualificação da rede de drenagem pluvial, para evitar alagamentos e
comprometimento do pavimento de vias de trânsito de veículos e pedestres.

3.

Implantação ou qualificação de estruturas de drenagem nas áreas verdes de Brasília, que garantam o
máximo de infiltração e o mínimo de escoamento superficial das águas pluviais.
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CÂMARA TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
NO DISTRITO FEDERAL

META 9
Garantir instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Reestruturação da TERRACAP como verdadeira agência de desenvolvimento territorial, incumbida de
orientar a expansão urbana em Brasília.

2.

Reestruturação da NOVACAP para atuar com excelência no projeto, na execução e no
acompanhamento de obras civis.
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CÂMARA TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
NO DISTRITO FEDERAL

META 10
Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis da
administração pública e em todos os poderes no DF.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Reformulação do sistema de fiscalização fundiária, com definição clara de competências, inclusive
para autuação em flagrante.

2.

Renegociação da modelagem econômica dos contratos para estabelecer novas formas de
remuneração das empresas de transporte público (empresas de ônibus e Metrô/DF), para garantir a
frequência do transporte público e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

3.

Renegociação dos contratos (ou assinatura de novos contratos) com as empresas de ônibus para
estabelecer metas de tempo e novos itinerários.

4.

Criação do núcleo central de elaboração e acompanhamento de projetos prioritários de engenharia.
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Educação
A câmara de Educação busca em suas metas e ações trabalhar com a educação de forma sistêmica
e integrada, com a certeza que somente combina educação inclusiva e de qualidade é possível ter
um crescimento econômico e social verdadeiramente sustentável. Apesar de ter o pleno
entendimento que todos os níveis de educação são importantes, a Câmara de Educação tem o
entendimento que o DF deve priorizar em suas ações, a educação infantil e a educação básica. Por
isso, nossas metas e ações deixam claro que precisamos enveredar todos os nossos esforços para
termos todas as nossas crianças e jovens, independente da classe social, nas escolas. Da mesma
forma queremos essas escolas com infraestrutura adequada e com ensino de qualidade. Pela sua
importância para os nossos jovens e para a sociedade, as condições adequadas para o
desenvolvimento de nossas crianças nas creches, o ensino médio, o ensino técnico e a erradicação
do analfabetismo são objetos de nossa atenção.
O planejamento adequado das ações, acompanhado das devidas previsões orçamentárias são
objetos de acompanhamento da Câmara de Educação pela consciência que temos que os desafios
na área de educação no DF são imensos e demandam vontade política e gestão eficiente.
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CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

META 1
Até 2030, acabar com qualquer tipo de epidemia de doenças transmissíveis no DF.
ODS VINCULADA – ODS 3: “SAÚDE E BEM-ESTAR”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Desenvolver e implementar campanhas educativas e outras ações de prevenção e combate a
doenças sexualmente transmissíveis, com foco na comunidade escolar.
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METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

META 2
Até 2030, universalizar programas de prevenção e de tratamento do abuso de drogas entorpecentes e uso
nocivo do álcool.
ODS VINCULADA – ODS 3: “SAÚDE E BEM-ESTAR”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Desenvolver e implementar campanhas educativas e outras ações de prevenção e combate às drogas,
com foco na comunidade escolar.
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METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

META 3
Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos do DF completem, dentro da faixa etária adequada, o
ensino fundamental e médio, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Redução do tamanho das turmas.

2.

Realizar recenseamentos periódicos para conhecimento da situação escolar das crianças e jovens
entre 6 e 17 anos em todo o DF.

3.

Realizar ação de busca ativa no sentido de incluir todas as crianças e jovens nas escolas.

4.

Realizar ações de correções de fluxo por meio de parcerias com instituições devidamente
credenciadas (corrigir a defasagem entre idade e série dos alunos e garantir a aprendizagem dos
conteúdos básicos).
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5.

Realizar análise detalhada dos resultados do IDEB e do PNAIC e proceder ações para garantir a
melhoria de qualidade.

6.

Oferta de ensino médio noturno com currículo flexível baseado no sistema de créditos incluindo
algumas disciplinas na modalidade à distância.
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META 4
Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas na primeira infância tenham acesso a um
desenvolvimento de qualidade, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o
ensino fundamental.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Realizar ação de busca ativa no sentido de incluir todas as crianças e jovens nas escolas.

2.

Realizar recenseamentos periódicos para conhecimento da situação escolar das crianças entre 0 e 6
anos.

3.

Mobilizar e conscientizar a iniciativa pública e privada para a construção de creches em equivalência
à demanda identificada nos recenseamentos.
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4.

Realizar estudos diagnósticos em todas as regiões do DF, com o objetivo de verificar o desempenho e
a qualidade de oferta educacional e induzir ações para a melhoria de qualidade e redução das
desigualdades.
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META 5
Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica,
profissional e superior de qualidade.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Realizar uma análise detalhada, quantitativa e qualitativa, da oferta de vagas no ensino superior e
técnico do DF com o objetivo de verificar a aderência com as demandas e cenários de
desenvolvimento econômico e social (valorização do ensino técnico para propiciar empregabilidade).

2.

Conceber e implementar um programa que garanta a inclusão de homens e mulheres no ensino
superior e técnico no DF.

3.

Garantir 25% das matrículas de educação de jovens e adultos e idosos na forma integrada à
educação profissional, nos ensinos fundamental e médio, em consonância com as propostas do
Plano Nacional de Educação.
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META 6
Até 2030, dobrar o número de jovens e adultos com competências técnicas e profissionais, para emprego,
trabalho decente e empreendedorismo.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Conscientizar e mobilizar o setor empresarial do DF da importância de uma efetiva participação na
criação de oportunidades para a formação técnica e superior de homens e mulheres (Criação de um
Conselho).

2.

Formular e executar um plano de ação em parceria com setores públicos e privados de forma a
garantir a ampliação gradual de vagas de qualidade até atingir a meta estabelecida.

3.

Fortalecimento da educação científica, mediante Programa de Educação Científica na Educação
Básica de Brasília, vinculado à FAPDF e em parceria com a CAPES, o CNPq e a SBPC.
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4.

Realizar uma análise detalhada da necessidade e da oferta de vagas de boa qualidade, para atender a
demanda de profissionais e de técnicos no DF, nas mais diversas áreas.
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METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

META 7
Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os
níveis de educação e formação profissional.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Desenvolver um Programa estruturado e articulado intersetorialmente, com participação dos vários atores
sociais, de forma a garantir a equidade na oferta.

2.

Criação de mecanismos de proatividade da escola, para busca do aluno que evade.
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META 8
Até 2030, erradicar o analfabetismo e garantir o conhecimento básico a todo jovem, adulto e idoso
(Segundo dados da CODEPLAN, em 2017, 60 mil pessoas não sabiam ler ou escrever no DF).
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Desenvolver um Pacto entre o setor público, privado e sociedade civil, para erradicar, utilizando
diferentes métodos já testados no Brasil e em diferentes países, o analfabetismo no DF.

2.

Ampliação da oferta, em turno noturno, do Educação de Jovens e Adultos (EJA), principalmente para
viabilizar o acesso do jovem trabalhador à educação formal.

3.

Reforço de conteúdos e habilidades básicas em Matemática e Língua Portuguesa, especialmente em
raciocínio lógico e interpretação e produção de textos.

4.

Criação de um processo de acompanhamento permanente do aluno com baixo desempenho.
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META 9
Até 2030, garantir a aplicação, em todos os espaços educadores, de conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, direitos humanos, igualdade de gênero,
promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da
contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Promoção da integração e estímulo a circuitos entre escolas formais e as manifestações da cultura
popular.

2.

Criação de clubes de interesse e olimpíadas em cada Região Administrativa, com premiação dos
melhores alunos.

3.

Envolvimento dos pais e da comunidade no desenvolvimento das atividades escolares.
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4.

Implementar ações de preparação/formação de professores e gestores escolares no combate ao
preconceito e quaisquer formas de discriminação.
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CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

META 10
Até 2030, garantir que todas as instalações físicas para educação infantil e fundamental no DF estejam
apropriadas para crianças e atendam às normativas para o livre acesso circulação de pessoas com
deficiência e que todas as instalações físicas para educação proporcionem ambientes de aprendizagem
seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Fomentar e articular com as Associações de Pais e Mestres e com o MPF – ações que atendam às
exigências especificadas.
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CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

META 11
Ampliar a qualificação dos profissionais de educação com programas continuados comprometidos com a
ciência, tecnologia, inovação e construção de valores humanitários.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Plano de formação inicial e continuada de professores para todos os níveis e modalidades de ensino,
a partir de uma qualificação que contemple competência gerencial, técnicas de ensino, uso de novas
tecnologias e construção de valores.

2.

Capacitação de professores para a transição entre os anos iniciais e os anos finais, e criação de
incentivos para os professores dos anos finais do Ensino Fundamental.
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CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

META 12
Garantir que todas as instalações físicas para Educação Infantil, Fundamental e Ensino Médio atendam às
normas de acessibilidade e ofereçam espaços adequados e de qualidade para as diferentes aprendizagens
e convivências.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Adequação e complementação das escolas com quadras de esportes, auditórios, bibliotecas,
laboratórios de ciências, línguas e artes.

2.

Construção sustentável de escolas de Ensino Médio, com prioridade para as regiões de mais baixa
renda.
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CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

META 13
Promover e implementar no DF, políticas efetivas para o desenvolvimento das atividades produtivas, da
geração de emprego decente, do empreendedorismo, da criatividade e inovação.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Apoiar didática e logisticamente os programas de capacitação para empreendedorismo melhoria da
empregabilidade de jovens e adultos (inclusive primeiro emprego), reeducandos e pessoas com
deficiência, incluindo cursos para vocações locais e outros (de forma articulada com a Agência do
Trabalhador e outras instituições).
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CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

META 14
Até 2030, desenvolver e implementar políticas e programas que possibilitem a modernização da
infraestrutura e reabilitação das indústrias do DF tornando-as sustentáveis, com eficiência aumentada no
uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos.
ODS VINCULADA – ODS 9: “INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Promover e fomentar, em parceria com o setor produtivo, cursos técnicos, de graduação e pósgraduação em Logística.

2.

Estímulo à geração e à difusão de conhecimento em Brasília, por meio do efetivo funcionamento do
Parque Tecnológico Capital Digital.
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CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

META 15
Transformar Brasília em referência pela capacidade de realizar pesquisas científicas, desenvolvimento
tecnológico e inovação, com a presença de institutos de pesquisa, centros de pesquisa científica, centros de
educação tecnológica e de Educação Superior, e empresas intensivas no uso de tecnologia.
ODS VINCULADA – ODS 9: “INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Elaboração de uma política distrital de Ciência, Tecnologia e Inovação.
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CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

META 16
Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis da
Administração Pública e em todos os poderes no DF.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Ampliação da descentralização financeira dos recursos para as escolas, com controle social exercido
por meio de transparência de contas e acompanhamento por associações de pais e mestres.

2.

Implantação do Custo Aluno Qualidade - DF, seguindo orientações do CNE.
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CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

META 17
Garantir que o GDF inclua em seu planejamento orçamentário e execução financeira investimentos para o
cumprimento da Agenda 2030.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Efetivo acompanhamento do Planejamento Orçamentário e Financeiro do DF, verificando se eles
atendem os preceitos legais e as demandas definidas.
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CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

META 18
Reforçar a cooperação com as instituições de ensino e de pesquisa para aumentar significativamente a
disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade,
raça, etnia, “status” migratório, deficiência, localização geográfica e outras características relevantes no
contexto do DF.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Criação de um sistema próprio de avaliação das escolas, e de monitoramento por metas pelos órgãos
regionais e centrais de administração da Educação Pública do Distrito Federal.
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Regiões Metropolitanas
do eixo Brasília-Goiânia e RIDE
"Ontem estávamos vivenciado uma rua de duas pistas; hoje essa mesma rua se tornou uma avenida, e o
eixo-trecho de 209 quilômetros da BR-060, entre Brasília e Goiânia, no Planalto Central, terceiro maior do
Brasil, se consolida como o maior mercado do país fora do eixo Rio-São Paulo e é nos dias atuais uma das
regiões que mais crescem no Brasil. Estamos falando de um Produto Interno Bruto (PIB) estimado em 300
bilhões de reais, em valores atualizados: o montante representa em torno de 7% do PIB do Brasil e quase
75% do PIB da Região Centro-Oeste. Por isso a importância de se criar dentro do CODESE/DF, a Câmara de
Desenvolvimento do Eixo Brasília Goiânia e a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e
Entorno (RIDE): ele vai ser a megalópole do Brasil Central", disse-nos em uma reunião cuja a pauta principal
era a criação das Câmaras Temáticas do CODESE/DF, no final do ano de 2017, na Associação Comercial do
Distrito Federal, Luiz Carlos Botelho, na época presidente do SINDUSCON/DF, saudoso amigo e fundador
entusiasta do CODESE/DF (vice-presidente do CODESE/DF, falecido em julho de 2018).

Esse eixo, no qual Botelho sempre destacou, é hoje o terceiro maior conglomerado urbano do país e conta
com uma população superior a 7.410.000 de habitantes (Grande Goiânia e RIDE), superando a Região
Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Há projeções que indicam que essa região, dentro de
algumas décadas, estará totalmente conturbada, formando a megalópole do Brasil Central. O Estado de
Goiás detém 3.600.000 habitantes, em Anápolis (350.000 habitantes), a Grande Goiânia com 2.150.000
habitantes e a região do entorno do Distrito Federal que conta com 1.100.000 habitantes. O Distrito
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Federal entra com seus 2.710.000 habitantes. Brasília é a capital brasileira com o maior IDH, enquanto
Goiânia tem o título de “cidade-jardim”, por ser a capital mais arborizada do Brasil e a segunda do mundo;
e Anápolis a terceira maior cidade nesse eixo, que se tornou um complexo industrial aonde estão
instalados um Porto Seco, indústrias farmacêuticas, de automóveis, de bebidas, têxtil e de produção de
grãos, com produtos escoados através de rodovias, hidrovias e ferrovias para todo o país. De acordo com
Botelho, e nós assinamos embaixo, "o eixo de desenvolvimento Brasília-Goiânia será o segundo mais
importante do Brasil até 2030, perdendo apenas para São Paulo”.
Apenas de 2009 para cá, mais de 31 mil empresas foram abertas no eixo que envolve as cidades de
Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Brasília, Goianápolis, Goiânia, Santo Antônio do Descoberto e Teresópolis de
Goiás; e até 2025, a região deve receber mais 70 mil empreendimentos, informa a consultoria. O trecho
que liga a cidade de Brasília a Goiânia ilustra o que os especialistas chamam de eixo de desenvolvimento –
uma área composta por cidades cujas economias progridem e se reforçam, fazendo a região crescer mais
rapidamente. Esse corredor de riqueza, formado entre as capitais goiana e federal, foi considerado o mais
promissor do País, de acordo com um levantamento realizado pela consultoria Urban Systems, a pedido da
revista Exame.
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CÂMARA TÉCNICA DAS REGIÕES METROPOLITANAS
DO EIXO BRASÍLIA-GOIÂNIA E RIDE
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA AS REGIÕES METROPOLITANAS DO EIXO BRASÍLIA-GOIÂNIA E RIDE

META 1
Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos os moradores do
DF e RIDE.
ODS VINCULADA – ODS 6: “ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Consolidação de consórcio público integrado por Brasília e pelos municípios da RIDE (Água e Esgoto).
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CÂMARA TÉCNICA DAS REGIÕES METROPOLITANAS
DO EIXO BRASÍLIA-GOIÂNIA E RIDE
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA AS REGIÕES METROPOLITANAS DO EIXO BRASÍLIA-GOIÂNIA E RIDE

META 2
Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos com o Estado de Goiás, naquilo que afeta
as bacias de abastecimento do DF.
ODS VINCULADA – ODS 6: “ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Formulação de uma política integrada com a RIDE, para proteção e recuperação das águas e das
regiões de recarga de aquíferos do cerrado que abastecem Brasília.
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CÂMARA TÉCNICA DAS REGIÕES METROPOLITANAS
DO EIXO BRASÍLIA-GOIÂNIA E RIDE
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA AS REGIÕES METROPOLITANAS DO EIXO BRASÍLIA-GOIÂNIA E RIDE

META 3
Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias no DF por meio da diversificação,
modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e
dos setores intensivos em mão de obra.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Criação do Polo de Desenvolvimento do Eixo Brasília-Goiânia em três etapas: Santo Antônio do
Descoberto – Samambaia / SAD – Outlet Premium / Outlet Premium – Goiânia.

2.

Definição e divulgação de rotas para turismo interno dos moradores de Brasília e integrado com a
RIDE e outras localidades da Região Centro-Oeste.
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CÂMARA TÉCNICA DAS REGIÕES METROPOLITANAS
DO EIXO BRASÍLIA-GOIÂNIA E RIDE
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA AS REGIÕES METROPOLITANAS DO EIXO BRASÍLIA-GOIÂNIA E RIDE

META 4
Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço
acessível para todos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de
vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos.
ODS VINCULADA – ODS 11: “CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Projetos dos trens – atuar para finalização dos projetos contemplando o modal de passageiros e
cargas, e sequência de contratações: Trem Brasília-Luziânia e Trem Brasília-Goiânia.
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CÂMARA TÉCNICA DAS REGIÕES METROPOLITANAS
DO EIXO BRASÍLIA-GOIÂNIA E RIDE
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA AS REGIÕES METROPOLITANAS DO EIXO BRASÍLIA-GOIÂNIA E RIDE

META 5
Efetivar as relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais,
reforçando estas questões inclusive no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) e no Zoneamento
Ecológico Econômico (ZEE) do DF.
ODS VINCULADA – ODS 11: “CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Viabilizar a implantação da COARIDE, incluindo o Decreto no 7.469, de 4 de maio de 2011, e Lei
Complementar no 94, de 19 de fevereiro de 1998.
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CÂMARA TÉCNICA DAS REGIÕES METROPOLITANAS
DO EIXO BRASÍLIA-GOIÂNIA E RIDE
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA AS REGIÕES METROPOLITANAS DO EIXO BRASÍLIA-GOIÂNIA E RIDE

META 6
Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos, ao
longo de todo o ciclo de vida destes.
ODS VINCULADA – ODS 12: “CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Consolidação de consórcio público integrado por Brasília e pelos municípios da RIDE (Resíduos
Sólidos).
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CÂMARA TÉCNICA DAS REGIÕES METROPOLITANAS
DO EIXO BRASÍLIA-GOIÂNIA E RIDE
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA AS REGIÕES METROPOLITANAS DO EIXO BRASÍLIA-GOIÂNIA E RIDE

META 7
Respeitar o espaço político-social e a particularidades de cada Região Administrativa do DF para
estabelecer e implementar políticas para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável.

META 8
Reforçar as parcerias multisetoriais para o desenvolvimento sustentável, que mobilizem e compartilhem
conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização dos objetivos de
desenvolvimento sustentável em todos os DF.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Atuar no desenvolvimento de um Projeto de Gestão e Governança do eixo BSB-GYN e RIDE e apoio à
criação da Região Metropolitana de Brasília.
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Energias Renováveis e Sustentabilidade
Um dos temas mais importantes do desenvolvimento sustentável é o de energias renováveis, já que elas
são essenciais para a transição para uma economia mais inclusiva do ponto de vista social e eficiente na sua
relação com o meio ambiente, bem como representam soluções a questões globais fundamentais:
segurança energética, pobreza e mudança climática.

O Distrito Federal apresenta grande potencial para o desenvolvimento das energias renováveis e não pode
se satisfazer apenas com a exploração do seu potencial hidrelétrico. Ignorar tais vocações seria um
contrassenso em termos de segurança energética, que acaba por afetar também a competitividade de suas
empresas, uma vez que outros estados brasileiros estão investido cada vez mais em pesquisa
e desenvolvimento para a geração de energias renováveis.
Mitigar os efeitos do aquecimento global passa, sobretudo, pela reconversão das fontes da energia que
alimenta a nossa civilização. Saibamos, então, estar à altura da responsabilidade e fazer face a esse desafio,
alterando a nossa matriz energética para modelos mais saudáveis, mais duráveis, mais sustentáveis.

O objetivo estratégico da Câmara Técnica de Energias Renováveis e Sustentabilidade é trabalhar em
parceria com o governo para promover e apoiar ações estruturantes no sentido de reduzir a longo prazo as
emissões de gases de efeito estufa nos segmentos público, privado, residencial e rural, por meio de uma
matriz de eficiência energética, uso racional de água, geração distribuída de energia, gestão integrada de
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CÂMARA TÉCNICA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO DISTRITO FEDERAL

META 1
Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia
limpa em todo o DF.
ODS VINCULADA – ODS 7: “ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Desenvolver um novo modelo gestão que torne a CEB uma empresa eficiente, eficaz, transparente,
equilibrada financeiramente e tecnologicamente avançada, refletindo na qualidade dos serviços
prestados à população e no custo da tarifa.
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CÂMARA TÉCNICA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO DISTRITO FEDERAL

META 2
Até 2030, aumentar para 100% a participação de energias renováveis na matriz energética do DF com fonte
em energia solar, incluindo sistemas de geração de energia distribuída.
ODS VINCULADA – ODS 7: “ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Fortalecer programa de incentivos (financeiros e tributários) para empreendimentos da cadeia de
produção de energias renováveis.

2.

Ampliar o percentual de participação de fontes renováveis na geração de energia no DF.
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CÂMARA TÉCNICA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO DISTRITO FEDERAL

META 3
Até 2030, aumentar em 100% a taxa de eficiência energética do DF, em todos os setores.
ODS VINCULADA – ODS 7: “ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Incentivar a criação de PPPs de iluminação focadas na eficiência energética.

2.

Elaboração e implantação do plano de eficiência energética para os diferentes segmentos (uso
industrial, comercial, domiciliar, etc.).
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CÂMARA TÉCNICA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO DISTRITO FEDERAL

META 4
Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia
modernos e sustentáveis no DF.
ODS VINCULADA – ODS 7: “ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Atualização tecnológica da rede de distribuição, com instalação de redes inteligentes e religadores
automáticos.
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CÂMARA TÉCNICA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO DISTRITO FEDERAL

META 5
Até 2030, reduzir em 50% o impacto ambiental negativo per capita do DF, inclusive prestando especial
atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos e outros.
ODS VINCULADA – ODS 11: “CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Propor implantação de processos de tratamento de resíduos sólidos e materiais recicláveis.

2.

Universalizar os serviços de coleta seletiva (coleta de resíduos secos e úmidos).

3.

Implantar sistema para a Gestão Global de resíduos domiciliares, incluindo monitoramento de
pesagem, transporte e destinação final de resíduos.

4.

Implantação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do DF.

168

5.

Desenvolver políticas de incentivo às cooperativas de catadores, não só para triagem, mas também
para reciclagem.
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CÂMARA TÉCNICA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO DISTRITO FEDERAL

META 6
Até 2030, alcançar a gestão sustentável no GDF e o uso eficiente dos recursos naturais de todo o território
do DF.
ODS VINCULADA – ODS 12: “CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos ao longo de
todo o ciclo, reduzindo significativamente a liberação destes para o ar, solo e água, para minimizar
seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente.

170

CÂMARA TÉCNICA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO DISTRITO FEDERAL

META 7
Até 2030, reduzir em pelo menos 30% a taxa de geração de resíduos no DF, por meio da prevenção,
redução, reciclagem e reuso.
ODS VINCULADA – ODS 12: “CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Promover campanhas de conscientização sobre 4Rs (renúncia, redução, reuso e reciclagem).

2.

Implantar programa para a redução da geração per capita de resíduos, com meta de 0,5% ao ano em
conjunto com secretarias afins.

3.

Implantação de sistema de logística reversa para tipos prioritários de resíduos (construção civil,
perigosos, hospitalares, tóxicos, pneus e PET).
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CÂMARA TÉCNICA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO DISTRITO FEDERAL

META 8
Até 2030, melhorar a qualidade da água nos cursos d’água, lagos e reservatórios, eliminando o despejo de
rejeitos e produtos inadequados, aplicando tratamento adequado à todas as águas residuais e alcançando
pelo menos 50% da reciclagem e reutilização segura destas águas.
ODS VINCULADA – ODS 6: “ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Provocar a ação conjunta dos governos federais e do DF para que haja a otimização de investimentos,
projetos e obras no setor de saneamento.

2.

Desenvolver um novo modelo gestão que torne a CAESB uma empresa eficiente, eficaz, transparente,
equilibrada financeiramente e tecnologicamente avançada, refletindo na qualidade dos serviços
prestados à população e no custo da tarifa.

3.

Criar um programa permanente de preservação, recuperação e despoluição de nascentes, rios, lagos,
aquíferos e mananciais do Distrito Federal.
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4.

Aperfeiçoar a legislação ambiental no que concerne à política de manutenção e preservação dos
recursos hídricos e mananciais do Distrito Federal, a captação, tratamento e distribuição da água,
bem como a eficiência do uso em todos os setores.
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CÂMARA TÉCNICA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO DISTRITO FEDERAL

META 9
Apoiar e fortalecer a participação das comunidades de cada Região Administrativa do DF, para melhorar a
gestão da água e do saneamento.
ODS VINCULADA – ODS 6: “ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Propor eventos e campanhas periódicas para redução de perdas em todo o sistema de captação,
armazenamento e distribuição, bem como para o uso racional da água.

2.

Criar espaços de compartilhamento de ideias e tecnologias inovadoras para melhorar a gestão da
água e do saneamento.

3.

Adequar as metas de uso e consumo por RAs em função da disponibilidade hídrica local.
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CÂMARA TÉCNICA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO DISTRITO FEDERAL

META 10
Integrar medidas para o enfrentamento à mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos do
DF.
ODS VINCULADA – ODS 13: “COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Elaboração de Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima, para setores-chave,
como habitação, energia, transportes, agropecuária, tratamento de resíduos e Bioma Cerrado.
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CÂMARA TÉCNICA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO DISTRITO FEDERAL

META 11
Assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável da biodiversidade dos ecossistemas do cerrado, no
território do DF.
ODS VINCULADA – ODS 15: “VIDA SOBRE A TERRA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Incentivar a educação ambiental para promover o engajamento e a participação da população nas
questões do meio ambiente.

2.

Promoção da racionalidade e da agilidade em processos de licenciamento e de regularização
ambiental, assegurando a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente.
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CÂMARA TÉCNICA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO DISTRITO FEDERAL

META 12
Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento territorial com vistas
ao desenvolvimento sustentável.
ODS VINCULADA – ODS 15: “VIDA SOBRE A TERRA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Transparência na cobrança e na aplicação dos recursos de compensação ambiental.
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CÂMARA TÉCNICA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO DISTRITO FEDERAL

META 13
Garantir que o GDF inclua em seu planejamento orçamentário e execução financeira investimentos para o
cumprimento da Agenda 2030.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Fortalecimento e integração dos órgãos ambientais e de fiscalização, com definição clara de suas
atribuições na formulação e implementação de políticas ambientais.
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Esporte, Atividade Física e Lazer
O esporte é muito forte. Tem a capacidade de diminuir o ritmo do mundo e de quase parar o Brasil. São
exemplos; a Copa do Mundo FIFA de Futebol 2014, Jogos Olímpicos Rio 2016 e Copa do Mundo FIFA de
Futebol 2018.

O esporte, a atividade física e o lazer ativo carregam uma contradição – a imensa maioria das pessoas
entende sua importância e até defende sua prática; porém, os números dos males, ligados á inatividade
física, estão crescendo como obesidade infantil, hipertensão e diabetes.
Temos um grande desafio: mudar a cultura de consumo passivo de esporte, para um consumo ativo,
introduzindo e consolidando a prática, como hábito, ao longo da vida.

O segmento esporte atendeu ao convite do CODESE/DF e montou a Câmara Técnica de Esporte, Atividade
Física e Lazer com a finalidade de produzir um documento, que oriente a construção e ou consolidação de
políticas públicas de Estado, a ser disponibilizado aos candidatos ao Governo do Distrito Federal, bem como
à nossa população.

Este documento foi construído com base nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS da ONU,
fazendo as adequações requeridas a realidade do Distrito Federal. Ele atende as expectativas iniciais, mas
deverá ser depurado, com novas contribuições ao longo do tempo.
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Estratificamos algumas ações que objetivam inverter a curva de inatividade física no DF. Para o curto prazo
implantarmos ou melhorarmos “Ruas de Lazer”, parques e praças, bem como realizarmos campanhas
motivando a prática da atividade física. No médio prazo implantarmos Centros Olímpicos e Paralímpicos
em todas as Regiões Administrativas do DF. No longo prazo e para consolidar o hábito da prática de uma
vida ativa perene, propomos educação física de qualidade até o final do Ensino Médio, com ênfase nas
séries inicias através da alfabetização motora.
Este esforço ampliará seu sucesso, quando o esporte estiver de mãos dadas com a Educação, Cultura,
Saúde, Segurança e gestão otimizada.

A indústria do entretenimento tem no esporte um de seus pilares. A construção de um ambiente propício
para o desenvolvimento desta indústria passa por construir parcerias públicos privadas – PPPs – onde a
segurança jurídica e regras estáveis são fundamentais. Assim poderemos atrair recursos privados,
indispensáveis à manutenção e exploração das arenas esportivas, possibilitando assim que a população do
DF tenha acesso a eventos esportivos em nível local, nacional e internacional como as Gymnasíade 2013 e
Copa do Mundo FIFA de Futebol 2014.

O DF que a gente quer é um DF mais ativo e feliz, onde toda a população tenha oportunidade de praticar
esporte, atividade física e lazer ativo.

180

CÂMARA TÉCNICA DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA
E LAZER
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL

META 1
Até 2030, aumentar em 10% o número de praticantes de atividade física vinculada à melhoria da saúde no
DF, sobretudo priorizando as RAs com menor número de praticantes e/ou o maior percentual de doenças
relacionadas à falta de atividade física adequada.
ODS VINCULADA – ODS 3: “BOA SAÚDE E BEM-ESTAR”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Realizar campanhas para estimular a atividade física vinculada à melhoria da saúde e ocupação dos
espaços públicos – Esporte ao longo da vida (modelo canadense).

2.

Realizar pesquisa, por Região Administrativa, para identificar os principais fatores que impedem as
pessoas de praticarem atividade físicas vinculadas à melhoria da saúde (violência, falta de espaço
físico, falta de equipamento adequado, desnutrição, indisposição física etc.).
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3.

Definir ações para cada setor responsável com base nos dados da pesquisa.

4.

Fomentar práticas esportivas para o condicionamento físico, consciência corporal, flexibilidade, força
e coordenação motora, bem como ações de reeducação alimentar.
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CÂMARA TÉCNICA DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA
E LAZER
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL

META 2
Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos do DF completem, dentro da faixa etária adequada, o
Ensino Fundamental e Médio, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Garantir em todas as escolas do DF aulas de Educação Física com qualidade para todos os níveis de
ensino, enfatizando a alfabetização motora para a Educação Infantil.
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CÂMARA TÉCNICA DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA
E LAZER
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL

META 3
Até 2030, garantir a aplicação, em todos os espaços educadores, de conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, direitos humanos, igualdade de gênero,
promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da
contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Desenvolver programas de esporte e lazer nos espaços públicos, em especial nas regiões que apresentam
maior vulnerabilidade social, com foco na promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e
valorização da diversidade cultural.

2.

Garantir que a disciplina de Educação Física tanto na Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental seja
componente curricular obrigatório.
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3.

Abertura das escolas para a comunidade fora dos horários de aulas, como espaços culturais, desportivos e de
lazer.
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CÂMARA TÉCNICA DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA
E LAZER
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL

META 4
Até 2030, garantir que todas as instalações físicas para Educação Infantil e Fundamental no DF estejam
apropriadas para crianças e atendam às normativas para o livre acesso circulação de pessoas com
deficiência e que todas as instalações físicas para educação proporcionem ambientes de aprendizagem
seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Garantir a oferta da disciplina de Educação Física no Ensino Médio.

2.

Por meio da prática do esporte, de atividades físicas e lazer, contribuir na construção de ambientes
de aprendizagem seguros e não violentos.
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CÂMARA TÉCNICA DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA
E LAZER
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL

META 5
Até 2030, criar curso de Educação Física na FEPECS.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Revisar o dispositivo legal de criação dos cursos da FEPECS, atentando para as questões
orçamentárias.
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CÂMARA TÉCNICA DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA
E LAZER
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL

META 6
Até 2030, implementar políticas e programas que promovam a inclusão social, econômica e política de
todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica
ou outra.
ODS VINCULADA – ODS 10: “REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Considerar como premissa para a implantação de qualquer Programa/Projeto.

2.

Criação de "Rede do Esporte" no DF, que centralize e coordene a divulgação de projetos esportivos, a
captação de patrocinadores e apoiadores, o recebimento de doações, o relacionamento com órgãos
públicos etc.

3.

Garantir que, para receber auxílio do GDF, todos os programas e projetos na área do esporte tenham
diretrizes e ações de inclusão.
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4.

Implementar programas que contemplem as pessoas com deficiência em atividades culturais e
desportivas.

5.

Estabelecimento de programação cultural e desportiva especial para a juventude durante as férias
escolares.
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CÂMARA TÉCNICA DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA
E LAZER
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL

META 7
Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço
acessível para todos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de
vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos.
ODS VINCULADA – ODS 11: “CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Ampliação do passe estudantil para acesso a atividades de lazer e cultura.
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CÂMARA TÉCNICA DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA
E LAZER
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL

META 8
Proteger e salvaguardar todo o patrimônio cultural e natural do DF (integra o patrimônio cultural, o bens
tombados, os parques urbanos e naturais, as praças, demais áreas protegidas, os sítios e paisagens,
dotados de simbolismo cultural, assim como manifestações e práticas culturais e tradições que conferem
identidade a estes espaços e ao povo).
ODS VINCULADA – ODS 11: “CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Cria o Museu do Esporte no DF, com o apoio de órgãos distritais e federais competentes (Secretaria
de Cultura do DF, Ministério da Cultura, Iphan etc.) e em parceria com entidades públicas e privadas
que possuam acervo esportivo (Ex.: acervo do Sr. Roberto Gesta – atletismo).

2.

Publicar livro e produzir audiovisual que resgatem a história e divulguem as conquistas esportivas do
DF, com o apoio de órgãos distritais e federais competentes (Secretaria de Cultura do DF, Ministério
da Cultura etc.). Incluir essa demanda nos editais lançados pela Secretaria de Cultura, Ministério da
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Cultura e buscar apoio em organizações públicas e privadas (universidades, centros universitários,
fundações, etc.).
3.

Realizar exposições temporárias, nacionais e internacionais, para divulgação da história e das
práticas esportivas (dialogar com CCBB, MRE e outros).

4.

Criação de fundação/instituto que seja o "gestor/promotor" da memória esportiva do DF, com o
objetivo de promovê-la sempre, através não apenas de um museu, mas também de ações com a
sociedade e meios de comunicação (site, produção de mídia [textos, fotos e vídeos] sobre o esporte
no DF – ex.: Canal Olímpico, https://www.youtube.com/user/olympic).
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CÂMARA TÉCNICA DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA
E LAZER
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL

META 9
Até 2030, proporcionar em todas as Regiões Administrativas do DF o acesso universal a espaços públicos
seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas com
deficiência e idosos.
ODS VINCULADA – ODS 11: “CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Realizar diagnóstico sobre localização e condições físicas dos equipamentos públicos de esporte ou
com potencial para práticas esportivas, em todas as RAs.

2.

Criar programa de revitalização de espaços esportivos e seu entorno, promovendo a atividade física
aliada à conservação dos espaços verdes da comunidade (parcerias público-privadas, ex.: Cruyff
Courts – https://www.cruyff-foundation.org/em/activities/cruyff-courts).
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3.

Promover a utilização racional e qualificada de espaços e equipamentos públicos esportivos,
culturais e de lazer que se encontram subutilizados ou deteriorados, em articulação com os órgãos
de segurança pública, visando à difusão do direito à cidade e da cultura da paz.

4.

Implementação e consolidação, em todas as RAs, de “Ruas de Lazer” nos finais de semana e feriados,
das 8:00 às 18:00, Ciclovias, Parques Urbanos, Centros Olímpicos e Paralímpicos, Praças Culturais e
PECs.

194

CÂMARA TÉCNICA DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA
E LAZER
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL

META 10
Ocupar de 30 a 40% dos equipamentos e espaços públicos de esporte e lazer do DF com
Programas/Projetos continuados.
ODS VINCULADA – ODS 11: “CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Articulação de uma agenda de eventos de esportes náuticos e aquáticos no Lago Paranoá.

2.

Criar parcerias entre as Administrações Regionais da RAs e os Conselhos Comunitários para a
ocupação dos espações públicos com Programas/Projetos continuados de Esporte, Lazer e Atividades
Físicas (Obs.: difundir a experiência do "quadradão" na RA de Sobradinho).
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CÂMARA TÉCNICA DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA
E LAZER
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL

META 11
Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis da
administração pública e em todos os poderes no DF.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Fortalecimento dos Conselhos do Esporte convidando participantes com perfil ativo, dinamizando os
encontros e utilizando mais tecnologia nos processos.

2.

Unificação dos Conselhos do Esporte.

3.

Promover workshops com gerentes e realizadores de esporte, atividades físicas e lazer das RAs, sobre
estratégias de captação de recursos e sobre as diretrizes da política esportiva do GDF. (Gerência de
Cultura, Esporte e Lazer).
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CÂMARA TÉCNICA DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA
E LAZER
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL

META 12
Fortalecer as instituições distritais relevantes para a prevenção da violência e o combate ao crime.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Implementar o Programa “Esporte à meia-noite” em todas as RAs.

2.

Incluir programas de atividade física e esportivas em todas as Unidades de Internação/Unidades
Socioeducativas do DF.

3.

Desenvolver projetos esportivos em regiões de maior vulnerabilidade em parceria com a Polícia
Militar, apoiando com material, professores de Educação Física e outros recursos humanos e
materiais.
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CÂMARA TÉCNICA DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA
E LAZER
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL

META 13
Garantir que o GDF inclua em seu planejamento orçamentário e execução financeira investimentos para o
cumprimento da Agenda 2030.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Acompanhar o Executivo e o Legislativo, quando da elaboração do Orçamento, e atuar para garantir
a dotação adequada para a implementação da política de esporte no DF.

2.

Debater e participar, junto ao Legislativo e Executivo, da definição de prioridades dos investimentos
públicos para a implementação da política de esporte no DF.

3.

Inclusão na Lei Orçamentária do DF de rubricas específicas da agenda 2030 nas temáticas do esporte.
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4.

Mensuração do impacto e atingimento das metas ao final do exercício financeiro (prestação de
contas) em relação ao cumprimento das políticas, programas, projetos e ações relacionadas ao
Esporte, Atividade Física e Lazer.
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CÂMARA TÉCNICA DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA
E LAZER
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL

META 14
Mobilizar recursos financeiros de fontes não governamentais para apoiar, com efetividade, a
implementação planejada e sinérgica da Agenda 2030 em todo o DF.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Exposição para empresários, pessoas físicas e entidades do terceiro setor, sobre os objetivos e as
metas do Esporte, Atividade Física e Lazer na agenda 2030.

2.

Criação de programa de incentivo a colaboração financeira ou outros apoios à execução dos projetos
de Esporte, Atividade Física e Lazer voltados para a implementação da Agenda 2030.

3.

Fazer o acompanhamento da execução orçamentária das ações relacionadas ao Esporte, Atividade
Física e Lazer.
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CÂMARA TÉCNICA DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA
E LAZER
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL

META 15
Apoiar organizações não governamentais que atuam em convergência com os ODS, na implementação de
suas ações, de forma articulada e complementar a outras iniciativas focadas na implementação efetiva da
Agenda 2030 no DF.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Construir, junto com o CODESE/DF e o setor produtivo, a perenidade da CT do Esporte, Atividade
Física e Lazer.

2.

Apoiar a adoção de projetos, pelas organizações do terceiro setor, assim como cobrar efetivamente a
sua execução e prestação de contas.
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CÂMARA TÉCNICA DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA
E LAZER
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL

META 16
Adotar e implementar regimes de promoção de investimentos (governamentais e não governamentais)
para iniciativas não governamentais comprometidos com a implementação dos ODS no DF.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Realizar pesquisa sobre o impacto econômico, social, educacional, trabalhista, psicológico a partir da
aplicação da Lei de Incentivo ao Esporte.

2.

Aprovar o projeto de Lei Distrital de Incentivo ao Esporte elaborado com base no trabalho realizado
pelo Fórum Brasília Capital do Esporte.
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CÂMARA TÉCNICA DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA
E LAZER
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL

META 17
Instituir cooperação entre as organizações não governamentais, as instituições acadêmicas e as instâncias
governamentais para ampliar o acesso à ciência, tecnologia e inovação, e aumentar o compartilhamento de
conhecimentos para a implementação da Agenda 2030 no DF.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Sensibilizar as instituições de ensino superior a incluírem em seus programas de pós-graduação
projetos que façam o diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento e o Esporte, Lazer e
Atividade Física.

2.

Envolvimento da CODEPLAN, IBGE, DATAFOLHA, UnB e demais institutos de pesquisa e instituições
de ensino superior no DF na elaboração de pesquisa para auxiliar na tomada de decisão e na
mensuração dos impactos das ações realizadas para o Esporte, Lazer e Atividade Física.
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CÂMARA TÉCNICA DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA
E LAZER
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL

META 18
Incentivar e promover parcerias eficazes, sejam públicas, público-privadas ou com a sociedade civil, a partir
da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias para o atingimento das metas
em 2030.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Propor modelos de PPP para a construção de parques, piscina de ondas, quadras esportivas das
entre-quadras residenciais, Lago Paranoá e PECs (OBS.: os recursos dessas PPPs devem ser geridos
dentro do Orçamento do Esporte).

2.

Conceder à iniciativa privada o direito de explorar algumas marcas e competições (Corrida de Reis,
por exemplo), hoje executadas pelo governo.
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CÂMARA TÉCNICA DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA
E LAZER
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL

META 19
Garantir o percentual fixo de 1% do Orçamento para o Esporte.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Atuar junto à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para o cumprimento desta meta.

2.

Atrelar a utilização do Fundo de Apoio ao Esporte (FAE) com as prioridades finalísticas da Secretaria
de Esporte do DF. Reduzir o custeio da Secretaria de Esporte e utilizar a verba economizada na
atividade-fim.

3.

Obter compromisso de deputados federais e da bancada federal de deputados e senadores do DF
para disponibilizar, pelo menos, 10% do valor de suas respectivas emendas em projetos destinados
ao desporto escolar.
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CÂMARA TÉCNICA DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA
E LAZER
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE ESPORTE NO DISTRITO FEDERAL

META 20
Realizar diagnóstico sistêmico com vistas a garantir a elaboração e aprimoramento das Políticas Públicas.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Articulação com CODEPLAN (rever perguntas do PDAD relativas ao Esporte e fornecer dados para a
implantação da plataforma do GDF).

2.

Firmar parcerias com instituições acadêmicas, públicas e privadas, para a realização do diagnóstico
sobre esporte, lazer e atividades físicas no DF.

3.

Implementar o Programa Cidade do Esporte no DF.

4.

Criar ferramenta de mensuração do impacto do esporte na sociedade, para auxiliar projetos
esportivos a justificarem a busca por investimento, e apoiar também a solicitação de mais orçamento
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público (ex.: Ferramenta de
eventimpacts .com/the-project).

Mensuração

de

Impacto

de

Eventos

-

http://www.
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Gestão pública
“Até 2030, Brasília estará entre as 10 melhores cidades do mundo para se viver, com os serviços públicos
em níveis dos países desenvolvidos”. Com esta visão de futuro, a Câmara Técnica de Gestão Pública do
CODESE objetiva propor soluções inovadoras de gestão e de políticas públicas que impactem
significativamente na qualidade de vida da população do Distrito Federal, e que, ao mesmo tempo amplie,
com agilidade e excelência, os resultados dos serviços públicos; na promoção do equilíbrio fiscal e na
gradual redução da carga tributária; no compromisso com o desenvolvimento econômico e social; na
otimização de processos com respostas rápidas e estruturantes às empresas e às pessoas; no transporte e
mobilidade acessíveis e com menor tempo e custo possíveis; no fomento responsável e de resultado à
ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento de parques tecnológicos e do setor produtivo, e
muito mais.

A Câmara Técnica de Gestão Pública do CODESE é uma voz auspiciosa de técnicos comprometidos com o
Estado e com anos de experiência e vivência na Administração Pública. São pessoas preparadas, diligentes
e comprometidas com o futuro de Brasília.

208

CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO PÚBLICA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

META 1
Promover e implementar no DF, políticas efetivas para o desenvolvimento das atividades produtivas, da
geração de emprego decente, do empreendedorismo, da criatividade e inovação.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Manter a segurança jurídica nas políticas de desenvolvimento econômico para o setor produtivo,
como garantia de sustentabilidade, de crescimento de nossas empresas e de geração de empregos.

2.

Criar e/ou aperfeiçoar a legislação voltada ao incentivo do empreendedorismo no Distrito Federal
garantindo acesso à informação e aos recursos financeiros necessários.

3.

Garantir a participação de entidades do setor produtivo em todos os Conselhos da esfera pública,
cuja atuação tenha repercussão temática.
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4.

Aperfeiçoar a legislação tributária do Distrito Federal, de forma que os incentivos fiscais sejam
progressivos e graduados conforme a localização da empresa e a quantidade de empregos gerados,
para contribuir mais fortemente com a redução do déficit de empregos no DF.
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CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO PÚBLICA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

META 2
Até 2030, alcançar a gestão sustentável no GDF e o uso eficiente dos recursos naturais de todo o território
do DF.
ODS VINCULADA – ODS 12: “CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Criar e/ou aperfeiçoar políticas de sustentabilidade para todo o GDF, fazendo com que a
Administração Pública seja o exemplo de uso eficiente dos recursos naturais para todos os outros
seguimentos privados.
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CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO PÚBLICA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

META 3
Estabelecer e implementar programas de incentivos às empresas que adotarem práticas sustentáveis e
integrarem informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios.
ODS VINCULADA – ODS 12: “CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Aperfeiçoar a legislação tributária do Distrito Federal, de forma que sejam concedidos incentivos
fiscais progressivos e graduados às empresas de acordo com a adoção e implementação de medidas
pré-estabelecidas de sustentabilidade.

212

CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO PÚBLICA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

META 4
Instituir no Governo do DF práticas de compras públicas sustentáveis.
ODS VINCULADA – ODS 12: “CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Estímulo ao desenvolvimento de empresas de Brasília, por meio do estabelecimento de preferência
nas compras governamentais para empresas locais.
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CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO PÚBLICA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

META 5
Reduzir contundentemente a corrupção e o suborno em todas as suas formas.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Criar e/ou aperfeiçoar a legislação anticorrupção e de “compliance”, tornando mais severas as
punições aos agentes ativos e passivos dessas práticas.

2.

Transformar 40% dos cargos de livre provimento em função gratificada (FC), afim de garantir a
continuidade dos projetos governamentais por servidores efetivos.
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CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO PÚBLICA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

META 6
Garantir instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Estabelecer políticas de transparência mais efetivas e mais acessíveis à população em toda a
Administração Pública, garantindo irrestritamente o acesso público à informação.

2.

Promover uma reforma administrativa, o redesenho da arquitetura organizacional e a engenharia
funcional, necessárias à melhoria da Administração Pública, valorizando o servidor público e o
fortalecimento dos órgãos públicos, de forma a impactar na redução de gastos e no aumento do
resultado/alcance das políticas publicas, a modernização da gestão pública e a integração dos
serviços públicos por meio da tecnologia.
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3.

Definição de estruturas de projetos e atividades governamentais com mecanismos de
acompanhamento de cronogramas e indicadores quantitativos, qualitativos e de custos dos
principais projetos e atividades desenvolvidos pelo Governo.

4.

Implantação de instrumentos e mecanismos para acompanhamento e solução de problemas em
projetos considerados estratégicos no Governo.

5.

Descentralização da Controladoria, com presença em todos os órgãos do governo, e orientação de
suas atividades para o controle preventivo.

6.

Mapeamento das reais necessidades de pessoal e consequente redistribuição de servidores, além da
realização de concursos públicos focados em quadros específicos.

7.

Fortalecimento das Administrações Regionais: redefinição do papel e das competências;
estruturação funcional com servidores de carreira, selecionados por concurso público; e eleição para
os administradores regionais.

8.

Implementar ações que visem a desburocratização, o aumento da transparência dos atos
governamentais, qualificando a produção de informação e ampliando a base de conhecimento.

9.

Elaboração de mecanismos que permitam a melhoria da gestão a partir do desenvolvimento de
competências, habilidades e atitudes dos gestores e gerentes de equipes.

10.

Fortalecer a Escola de Governo como condutora de um plano global de formação de líderes e
executivos de governo de alto desempenho, bem como o desenvolvimento de pessoas e implantação
da gestão por competências, para qualificar os servidores das diferentes carreiras do GDF.

11.

Avaliação e monitoramento sistematizado dos programas e cadastros, para garantir a correta
aplicação dos recursos, o cumprimento de condicionalidades e a adequação do benefício ao
beneficiário.

12.

Reestruturação da CODEPLAN como órgão de planejamento urbano e metropolitano, restaurando a
sua capacidade de produzir e analisar mapas, indicadores e informações sobre Brasília e a RIDE.

13.

Reestruturação das empresas públicas (CEB, CAESB e NOVACAP) com saneamento das finanças, visão
de futuro e gestão por resultados.
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14.

Reestruturação e revisão do papel institucional da FAPDF, para que exerça plenamente sua missão
institucional.

15.

Definição da contribuição de cada órgão para os objetivos estrategicamente traçados e sua
formalização por meio de contrato/acordo de gestão de resultados, com indicadores e metas
definidas para avaliar o desempenho da gestão.

16.

Desburocratização da máquina estatal e simplificação do ordenamento jurídico.

17.

Definição de uma política de gestão de pessoas que se fundamente na valorização do servidor e na
prestação de serviços ao cidadão.

18.

Implantação de mecanismo de busca ativa de servidores para ocupação de cargos estratégicos, por
meio de seleção interna/externa.

19.

Mapeamento e prevenção dos principais riscos para a gestão.

20.

Tratar as políticas públicas de forma integral, articulando todo o governo em prol dos melhores
processos e das melhores práticas de gestão nos diferentes níveis e esferas do setor público.

21.

Introduzir o conceito de liderança de alta performance para elevar os padrões de conduta pela alta
administração para orientar o comportamento dos agentes públicos, em consonância com as
funções e as atribuições de seus órgãos e de suas entidades.

22.

Adotar mecanismos de antecipação de riscos para prevenção de sanções.

23.

Aperfeiçoar a concepção, implantação e o desenvolvimento das políticas públicas e da gestão
governamental, com objetivo de elevar a qualidade, o valor público e o impacto positivo na vida das
pessoas, na sociedade e na economia.

24.

Modernizar a Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental, transformando-as em duas: I Especialista em Políticas Públicas (atuais gestores); II - Carreira de Gestão Governamental (atuais
analistas e técnicos), replicando o modelo da União, visando o aumento na coerência das políticas
públicas do Distrito Federal para o desenvolvimento sustentável.
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25.

Fortalecer as unidades de gestão estratégicas de toda administração direta (AGEP), com a atuação
exclusiva dos Gestores em Políticas Públicas e Gestão Governamental, conforme atribuições
especificadas na Lei no 5.190, visando manter a resiliência no Planejamento Estratégico, na
implantação, monitoramento e avaliação das políticas públicas e da gestão governamental,
garantindo a continuidade das ações governamentais (políticas de Estado).

26.

Criação do Órgão Especializado e Autônomo responsável pela gestão e realização dos projetos,
programas e ações do Sistema de Gestão Estratégica e de Políticas Públicas.
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CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO PÚBLICA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

META 7
Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis da
administração pública e em todos os poderes no DF.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Instituição de política de governo eletrônico, com disponibilização de acesso a serviços de governo
eletrônico para todos os cidadãos de Brasília (Saúde, Educação e outros).

2.

Criação de comitês técnicos de avaliação dos programas e investimentos da FAPDF.

3.

Modernização do sistema de compras públicas, eliminando o desperdício e qualificando a despesa.

4.

Articulação entre Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e TCDF para promoção da
regularização fundiária.
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5.

Desburocratizar a administração pública, aumentar a participação da sociedade em processos
decisórios do governo, elevar o grau de transparência, com dados abertos dos atos governamentais.

6.

Implantar o sistema de monitoramento, acompanhamento e avaliação das políticas públicas, da
gestão governamental medindo a performance e a maturidade do governo, das entregas, dos
resultados e dos impactos gerados na economia e na sociedade.

7.

Criação do Sistema de Gestão Estratégica e de Políticas Públicas na Lei Orgânica do Distrito Federal,
com a finalidade precípua de avaliar cada uma das ações, projetos, programas e políticas públicas
implantadas, que seriam mensuradas intertemporalmente, por intermédio da coleta, organização,
sistematização e compartilhamento de dados obtidos por meio de indicadores robustos e eficientes.
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CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO PÚBLICA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

META 8
Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a
legislação nacional e distrital.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Garantir o funcionamento efetivo da Lei de Acesso à Informação, no âmbito da administração
pública.

2.

Estruturar as ouvidorias com servidores de carreira capacitados para o desempenho dessas funções.
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CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO PÚBLICA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

META 9
Garantir que o GDF inclua em seu planejamento orçamentário e execução financeira investimentos para o
cumprimento da Agenda 2030.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Garantir a inclusão no planejamento orçamentário do Distrito Federal de investimentos necessários
ao cumprimento da Agenda 2030.
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CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO PÚBLICA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

META 10
Mobilizar recursos financeiros de fontes não governamentais para apoiar, com efetividade, a
implementação planejada e sinérgica da Agenda 2030 em todo o DF.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Fomentar a busca por recursos financeiros de fontes não governamentais para, juntamente com os
recursos governamentais, apoiar efetivamente a implementação planejada e sinérgica da Agenda
2030.
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CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO PÚBLICA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

META 11
Apoiar organizações não governamentais que atuam em convergência com os ODS de forma articulada e
complementar às iniciativas focadas na implementação efetiva da Agenda 2030 no DF.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Estabelecer políticas de apoio a organizações não governamentais que atuam em convergência com
os ODS de forma articulada e complementar às iniciativas governamentais focadas na
implementação da Agenda 2030.
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CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO PÚBLICA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

META 12
Aumentar a estabilidade econômica do DF, inclusive por meio da coordenação e da coerência de políticas,
sempre focando do desenvolvimento sustentável.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Garantir o equilíbrio fiscal do Distrito Federal por meio do fortalecimento e aparelhamento da
Secretaria de Fazenda e das Carreiras de Auditoria Tributária e de Controle Interno, de forma que
possam, com a máxima eficiência, aumentar a estabilidade e desenvolvimento econômico, proteger
e dar sustentabilidade ao setor produtivo local, e prover o governo dos recursos necessários para as
demandas estruturantes que o DF precisa, em cumprimento dos demais fins sociais.
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CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO PÚBLICA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

META 13
Aumentar a coerência das políticas do GDF para o desenvolvimento sustentável.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Garantir o reposicionamento e fortalecimento da Carreira de Gestão Pública dentro da estrutura
governamental, visando o aumento na coerência das políticas públicas do Distrito Federal para o
desenvolvimento sustentável.

2.

Desenvolver e implementar Programa de Teletrabalho nos órgãos públicos.

3.

Reescalonamento de horários de funcionamento dos órgãos públicos.

4.

Programa-piloto de teletrabalho, com a criação de centros de teletrabalho, e reescalonamento dos
horários de trabalho no âmbito do GDF.
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CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO PÚBLICA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

META 14
Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil, eficazes e com
lastro jurídico garantido pela PGDF, de forma a desonerar o governo de despesas recorrentes e
aumentar a eficiência em diversos setores.
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Indústria
O CODESE/DF acolhe o documento "Proposta para o Desenvolvimento Industrial do DF: agenda – 2017 2018" produzido pela Federação das Indústrias do Distrito Federal, que parte de uma constatação séria: o
Distrito Federal se consolida como um dos grandes centros urbanos do país, mas é importador de 92% dos
produtos industrializados que consome e de 87% dos produtos agrícolas que demanda, o que fragiliza sua
economia enormemente. Esta câmara surge então com a missão de identificar e propor à Administração
Pública, políticas de incentivo para o setor industrial, e o estabelecimento de infraestrutura e segurança
jurídica para suas ações. Assim, propõe, em linhas gerais:

Governança: implantar e fortalecer soluções de governança necessárias ao desenvolvimento produtivo e à
melhoria do ambiente de investimentos; bem como a agilização e racionalização do licenciamento
ambiental, por meio da redução de prazos e etapas de licenciamento ao mesmo tempo em que se aumenta
a segurança jurídica de todos os envolvidos.

Urbanismo e Infraestrutura: adotar critérios de urbanismo e de infraestrutura adequados à implantação e
à ampliação de empreendimentos industriais nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs), incluindo
também a aprovação pelo Poder Legislativo das leis relativas ao Zoneamento Ecológico-Econômico (PL nº
1988/2018) e ao Uso e Ocupação do Solo (PLC nº 132/2017).
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Modernização: promover ambiente favorável à inovação e à digitalização do setor industrial, ao mesmo
tempo em que busca identificar e promover arranjos produtivos locais industriais como estratégias
produtivas inovadoras e consorciadas.

Medidas Econômicas: promover a simplificação e a racionalização da legislação tributária do DF bem como
a ampliação das opções de linhas de crédito e financiamento voltados para a indústria.

Educação: ampliar a oferta de educação profissional.
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CÂMARA TÉCNICA DA INDÚSTRIA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DA INDÚSTRIA NO DISTRITO FEDERAL

META 1
Incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do
acesso a serviços financeiros.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Revisão e efetiva implantação do PRÓ-DF, para descentralizar o desenvolvimento econômico e a
geração de emprego e renda.
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META 2
Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, dobrar a participação da indústria no setor
de emprego e no PIB do DF.
ODS VINCULADA – ODS 9: “INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Reformular a legislação tributária do DF, adequando-a aos requisitos de competitividades e de
eficiência produtiva.

2.

Elaborar e implementar um Plano de Desenvolvimento industrial para Brasília e suas Regiões
Administrativas.

3.

Criar e implementar Agência de Investimentos do DF: estrutura capaz de identificar oportunidades
de investimentos e de realizar estudos de mercado capazes de orientar a atração de
empreendimentos industriais, bem como apontar as necessidades de investimentos públicos e
privados em infraestrutura básica.
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4.

Implementar política industrial voltada para a sustentabilidade e expansão competitiva da base
industrial e do parque instalado, especialmente no setor de alta tecnologia e economia criativa.

5.

Estabelecer diálogo permanente entre o setor público, as entidades de classe do setor produtivo, a
Federação das Indústrias e a sociedade.

6.

Atuar para que a Junta Comercial passe a funcionar sob a jurisdição do Distrito Federal,
possibilitando uma maior integração de processos e maior agilidade no atendimento às demandas
do empreendedor.

7.

Formação de parcerias com o setor não governamental para ampliar a qualificação profissional
(formas de financiamento, ensino e inserção no mercado, via estágios e programas de aprendiz).
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META 3
Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais, incentivando a
inovação e aumentando os investimentos público e privado em pesquisa e desenvolvimento.
ODS VINCULADA – ODS 9: “INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Fortalecimento dos polos de desenvolvimento e vocações de Brasília, visando ao aumento da
geração de patentes e direito de autor, e à criação de um banco de talentos da área de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC).
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Logística e Distribuição
Brasília e o Distrito Federal foram concebidos no coração do nosso país por motivos estratégicos, e seu
idealizador, Juscelino Kubitschek, assim discursou em sua inauguração:

“Esta cidade, recém-nascida, já se enraizou na alma dos brasileiros; já elevou o prestígio
nacional em todos os continentes; já vem sendo apontada como demonstração pujante
da nossa vontade de progresso, como índice do alto grau de nossa civilização; já a
envolve a certeza de uma época de maior dinamismo, de maior dedicação ao trabalho e
à Pátria, despertada, enfim, para o seu irresistível destino de criação e de força
construtiva.
Deste Planalto Central, Brasília estende aos quatro ventos as estradas da definitiva
integração nacional: Belém, Fortaleza, Porto Alegre, dentro em breve o Acre. E por onde
passam as rodovias vão nascendo os povoados, vão ressuscitando as cidades mortas, vai
circulando, vigorosa, a seiva do crescimento nacional.”

Sua visão, no entanto, foi deturpada ao longo do tempo, afastando seu ideal desenvolvimentista e
transformando Brasília numa cidade meramente administrativa e consumidora.
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Com o fim da “guerra fiscal”, a partir da edição da Lei Complementar no 160/2017 e do Convênio Confaz no
190/2017, o Distrito Federal volta a poder competir, em igualdade, com as outras unidades da Federação
em termos tributários.

Assim, igualadas as condições de competitividade tributária, o Distrito Federal, por sua vocação natural,
passa a oferecer vantagens inigualáveis se comparado aos estados vizinhos, possuindo localização central
no país, o melhor aeroporto – com duas pistas para pousos e decolagens simultâneos, ligação ferroviária
(FCA) com estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Espírito Santo, Sergipe, Minas Gerais, além da
futura ligação com a Ferrovia Norte-Sul.

Inegavelmente, portanto, trata-se da unidade brasileira com a maior capacidade e quantidade de
vantagens para operações logísticas, podendo abastecer rapidamente qualquer ponto do país.
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CÂMARA TÉCNICA DE LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

META 1
Promover e implementar no DF políticas efetivas para o desenvolvimento das atividades produtivas, da
geração de emprego decente, do empreendedorismo, da criatividade e da inovação.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Buscar parcerias para desenvolver estudos junto à ANTT, EPL - Empresa de Planejamento e Logística
S.A. e aos demais Órgãos para a definição de um estratégia assertiva de Logística no DF.

2.

Propor minuta de texto para um projeto de lei visando edição de lei estabelecendo Programas de
Incentivo a Logística.

3.

Promover, em parceria com o estado de Goiás, um plano conjunto para criação de programa de
desenvolvimento para a RIDE, com foco na Logística e Distribuição.
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4.

Estabelecer políticas publicas para a implantação de polos direcionados a atividades econômicas
específicas.

5.

Trabalhar em parceria com entidade de classe e GDF, para a mudança de entendimento estabelecido
no RDC no 81 e Portaria no 344/98, ambos da Anvisa, que impedem o DF de ser ponto de entrada de
produtos importados controlados.

6.

Discutir, implementar e acompanhar o desenvolvimento de programas para atração de
investimentos no Distrito Federal.

7.

Incentivar ações de fomento às importações e exportações do Distrito Federal.

8.

Elaborar estudo de viabilidade para implantação de uma ZPE no Distrito Federal.

9.

Revisão da carga tributária de Brasília para criação de um ambiente favorável aos investimentos, ao
aumento da competitividade, à sustentabilidade e à geração de emprego e renda.
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META 2
Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente adequada às demandas do
setor industrial atual e projetada para o DF.
ODS VINCULADA – ODS 9: “INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Transformar o DF em um importante polo da indústria química e farmacêutica.

2.

Transformar o DF em um importante polo da indústria de bens de consumo.

3.

Firmar, no âmbito do CODESE/DF, posicionamento claro sobre a complementariedade e
interdependência entre os projetos do anel viário e do futuro trecho Brasília-Goiânia, dada a
indispensável integração da ferrovia hoje existente no DF com a Ferrovia Norte-Sul.

4.

Estabelecer que a visão econômica deve prevalecer na discussão, junto ao DER, do melhor traçado
para o anel viário, avaliando-se e ponderando-se os benefícios de cada uma das três opções de
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traçado da ligação ferroviária Brasília-Goiânia, nos termos das três alternativas propostas no estudo
da Valec.
5.

Criar ambiente favorável para a implantação da Plataforma Logística, mediante elaboração de estudo
de viabilidade, transformando o DF em hub de cargas aéreas e rodoviárias.

6.

Promover a integração, em Anápolis, da ferrovia do DF com a Ferrovia Norte-Sul, via trecho BrasíliaGoiânia.

7.

Promover e incentivar, com programa próprio, as operações com armazéns gerais no DF.

8.

Efetuar levantamento dos estudos pré-existentes relativos a implantação de um aeroporto
internacional de cargas no Distrito Federal, em consonância com um projeto integrado para o DF,
que considere os projetos da ZEE, do Anel Viário e da ligação com a ferroviária (Brasília- Goiânia).

9.

Definir, junto ao Governo do Distrito Federal, áreas específicas para diferentes setores industriais e
de logística.
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META 3
Até 2030, desenvolver e implementar políticas e programas que possibilitem a modernização da
infraestrutura e reabilitação das indústrias do DF tornando-as sustentáveis, com eficiência aumentada no
uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos.
ODS VINCULADA – ODS 9: “INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Criar Programa de Incentivo à Logística.

2.

Implantação de infraestrutura definitiva em polos de desenvolvimento regionais.

3.

Aproveitamento da infraestrutura da futura ferrovia Brasília-Goiânia para criação de uma linha de
trem regional ligando Águas Lindas, Ceilândia, Taguatinga, Cidade Estrutural, Setor de Indústria e
Abastecimento e Rodoferroviária.

240

Negócios Agropecuários
Ao colocar como sua principal meta de governo a construção de Brasília, Juscelino Kubitschek tinha um
imenso desafio pela frente: enfrentar o cerrado inóspito e improdutivo. Ao longo dos anos, a tenacidade
dos produtores rurais contribui fortemente para a consolidação da ocupação do território, com alta
diversidade e produtividade, aliando a produção de alimentos com a conservação ambiental, além da
função de conter a expansão urbana de modo desordenado.

Temos hoje uma agropecuária pujante, diversificada e eficiente, tanto na escala familiar quanto na de
médio e grande portes. O DF produz hortaliças e frutas de excelente qualidade, seja no sistema
convencional como no orgânico; alcançamos as maiores produtividades nacionais de soja, milho, trigo e
feijão; possuímos granjas modernas de suínos e frangos — o que nos permite exportar para inúmeros
países; e temos planteis de equinos, bovinos, caprinos e ovinos de altíssimo valor genético.

Todavia, os empreendedores rurais do DF deparam com uma estrutura institucional que constitui um
entrave ao pleno crescimento do agronegócio no Distrito Federal. Além de ter que enfrentar a insegurança
jurídica com respeito à posse das terras e a consequente restrição ao crédito rural, os agricultores têm que
enfrentar processos custosos e burocráticos de licenciamento ambiental, baixo percentual de estradas
rurais pavimentadas, infraestrutura do sistema educacional deficiente, atendimento insatisfatório pelo
sistema público de saúde e precária garantia da segurança pública.

Para destravar o crescimento e o desenvolvimento rural do Distrito Federal são necessárias ações efetivas
visando enfrentar tais lacunas. A principal e a mais importante é a regularização e titulação das terras rurais
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no DF, propiciando segurança jurídica, além de incrementar o acesso ao crédito e a consolidação da
permanência da família do produtor rural no campo.

Ressalta-se a urgência da busca da equidade fiscal com os estados vizinhos, a simplificação e a facilitação
da obtenção das licenças necessárias ao pleno exercício das atividades econômicas, bem como o
destravamento da burocracia estatal. Mas nada disto tem valor se, ao mesmo tempo, não se promover a
educação e a saúde rurais não se propiciar a segurança pública e a cidadania para a população rural do DF.
Por outro lado, dada a sua centralidade territorial e a sua posição administrativa, Brasília é uma grande
vitrine para o Brasil. Em outros tempos, o Parque de Exposições da Granja do Torto já foi cenário para
pujantes exposições do que existia de melhor no Brasil em termos do Agronegócio. Com o passar do tempo,
os sucessivos governos deixaram de investir nesta vitrine, acarretando uma forte decadência da
infraestrutura física e do papel de divulgação exercidos pelo Parque. Desta forma, tornam-se imperativas
ações para o fortalecimento e a revitalização do Parque de Exposições da Granja do Torto como um espaço
para a promoção e o fortalecimento do Agronegócio do DF, além de um importante centro de convivência
da população urbana com o mundo rural que ali pode se fazer representar.

Estas e as demais ações preconizadas no documento que ora o CODESE apresenta à sociedade representam
um caminho para se alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A agricultura e a pecuária
brasilense estão se esmerando no esforço da sustentabilidade social, econômica e ambiental. Torna-se
necessário que o Poder Público faça a sua parte, para que esta conjugação de esforços possa consolidar a
nossa posição de maior produtor de alimentos sustentáveis do Planeta.
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CÂMARA TÉCNICA DE NEGÓCIOS AGROPECUÁRIOS
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE NEGÓCIOS AGROPECUÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL

META 1
Até 2030, garantir que a população residente nas áreas pobres do DF tenha acesso a serviços básicos (água
potável, esgotamento sanitário, iluminação pública, coleta de lixo, pavimentação, transporte coletivo,
atendimento em saúde, educação, segurança e assistência social).
ODS VINCULADA – ODS 1: “ERRADICAR A POBREZA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Atendimento básico de saúde: Criar e fortalecer UBS em todos os núcleos rurais do DF.

2.

Atendimento com transporte coletivo em todas as colônias agrícolas e núcleos rurais do DF.
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META 2
Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos no DF,
particularmente agricultores familiares, inclusive por meio de acesso à terra, outros recursos produtivos e
insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor.
ODS VINCULADA – ODS 2: “FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Ampliação da aquisição direta do produtor para abastecimento de escolas, creches, hospitais,
quartéis e unidades do sistema carcerário.
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META 3
Até 2030, garantir que toda a área rural do DF conte com sistemas sustentáveis de produção de alimentos
e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a
manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições
meteorológicas extremas e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo.
ODS VINCULADA – ODS 2: “FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Projeto de uso e ocupação do solo baseado no Zoneamento Ecológico Econômico de Brasília, em
articulação com a RIDE.
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META 4
Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos do DF completem, dentro da faixa etária adequada, o
ensino fundamental e médio, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Qualificar a estrutura física nas 80 escolas rurais do DF (incluindo o asfaltamento dos acessos) e fazer
a ampliação das séries, garantindo qualidade de ensino.
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META 5
Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água em todas as bacias hidrográficas do
DF (Bacia do Descoberto; Bacia do São Bartolomeu; Bacia do Rio Preto; Bacia do Rio Maranhão; Bacia do
Rio Corumbá; Bacia do Paranoá e Bacia do Rio São Marcos).
ODS VINCULADA – ODS 6: “ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Formulação de uma política integrada com a RIDE para proteção e recuperação das águas e das
regiões de recarga de aquíferos do cerrado que abastecem Brasília.

2.

Criar Política Distrital de Armazenamento de Água da Chuva, facilitando o processo para construção
de armazenamentos de água pelos particulares, destinando recursos públicos e disponibilizando
crédito competitivo para esta finalidade.
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META 6
Apoiar e fortalecer a participação das comunidades de cada Região Administrativa do DF, para melhorar a
gestão da água e do saneamento.
ODS VINCULADA – ODS 6: “ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Fortalecimento dos Comitês de Bacia Hidrográfica.
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META 7
Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias no DF por meio da diversificação,
modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e
dos setores intensivos em mão de obra.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Revisão da carga tributária de Brasília para criação de um ambiente favorável aos investimentos, ao
aumento da competitividade, à sustentabilidade e à geração de emprego e renda.
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METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE NEGÓCIOS AGROPECUÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL

META 8
Promover e implementar no DF, políticas efetivas para o desenvolvimento das atividades produtivas, da
geração de emprego decente, do empreendedorismo, da criatividade e inovação.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Apoio à criação e uso de selo/certificação de produtos agropecuários, agroecológicos e florestais de
Brasília.

2.

Destinação de espaço dedicado à comercialização de produtos orgânicos e agroecológicos na Central
de Abastecimento do Distrito Federal (CEASA), em entrepostos e à realização de feiras de produtores
para estimular o consumo local.

3.

Estimular os Arranjos Produtivos Locais de maior potencial econômico em Brasília devidamente
identificados e mapeados, com planos de ação para o seu desenvolvimento.
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4.

Expansão competitiva da base industrial no setor agropecuário, agroecológico e agroextrativista.

5.

Política permanente de apoio ao seguro rural e sua ampliação para sistemas agroflorestais.

6.

Promover a equidade com outros estados na cobrança do ICMS (impostos e taxas).
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META 9
Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e
promove a cultura e os produtos locais.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Incluir o Turismo Rural na Política Distrital de Turismo.

2.

Criação do Plano de Festas Regionais, com aproveitamento da dimensão religiosa e do turismo rural
e ecológico em todas as cidades de Brasília.
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META 10
Desenvolver e implementar políticas que ampliem o acesso das pequenas indústrias e outras empresas aos
serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados.
ODS VINCULADA – ODS 9: “INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Possibilitar que as terras rurais do DF possam servir de garantia aos financiamentos.
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META 11
Melhorar a infraestrutura, a segurança e a logística da área rural, potencializando os processos produtivos,
o escoamento de produção e o crescimento econômico deste setor, de forma sustentável.
ODS VINCULADA – ODS 9: “INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Asfaltar 37 km da DF 100, que ainda não são pavimentados.

2.

Asfaltar 22 km da DF 270 e os 13 km do trecho da DF 001, entre Brazlândia e Lago Oeste.

3.

Asfaltar 22 km da DF 260 e 15 km da DF 220.

4.

Asfaltar 28 km da DF 285 e 10 km da DF 170.

5.

Asfaltar as demais estradas do DF, numa taxa de 40 km/ano.
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6.

Fazer manutenção periódica e sistemática em todas as estradas rurais garantindo a trafegabilidade
segura (refazer todos os camalhões e bacias de infiltração visando a conservação da água e do solo, e
repor o agregado – cascalho ou refugo de pedreira – espalhar com motoniveladora e passar rolo
compressor).

7.

Fortalecer o recobrimento de sinal de telefonia celular na área rural, aumentando a densidade de
Estações Rádio Base nestas áreas.

8.

Fortalecer o policiamento rural – criar duas delegacias especializadas em crimes da área rural;
Implantar na área rural do DF o Sistema de Monitoramento e Acionamento Policial Imediato – SMAPI.

9.

Manter constante roçagem das margens de todas as rodovias rurais, bem como fazer aceiros
mediante mutirão com os proprietários lindeiros, visando evitar a propagação de incêndios florestais.
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META 12
Desenvolver e implementar políticas que ampliem o acesso das pequenas indústrias e outras empresas aos
serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados.
ODS VINCULADA – ODS 9: “INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Disponibilizar crédito acessível, desburocratizado, com juros compatíveis à atividade e fortalecer o
BRB como banco de fomento no DF e região de influência.
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META 13
Efetivar as relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais,
reforçando estas questões inclusive no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) e no Zoneamento
Ecológico Econômico (ZEE) do DF.
ODS VINCULADA – ODS 11: “CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Revitalizar a Granja do Torto e implantar o Instituto Granja do Torto.

2.

Promover eventos para interação entre produtores e consumidores como o “EIXÃO AGRO” e o
promover a divulgação das atividades do Agronegócio no DF.

3.

Efetivar o processo de regularização fundiária e titulação direta das terras rurais do DF.
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META 14
Até 2030, alcançar a gestão sustentável no GDF e o uso eficiente dos recursos naturais de todo o
território do DF.
ODS VINCULADA – ODS 12: “CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Reduzir substancialmente o desperdício de alimentos per capita e reduzir as perdas de alimentos ao
longo das cadeias produtivas e de abastecimento.

2.

Alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos ao longo de
todo o ciclo, reduzindo significativamente a liberação destes para o ar, solo e água, para minimizar
seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente.
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META 15
Integrar medidas para o enfrentamento à mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos do
DF.
ODS VINCULADA – ODS 13: “COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Elaboração de Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima para setores-chave
como o agropecuário.
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META 16
Assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável da biodiversidade dos ecossistemas do cerrado, no
território do DF.
ODS VINCULADA – ODS 15: “VIDA SOBRE A TERRA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Estabelecimento de uma política de criação de corredores ecológicos entre grandes unidades de
conservação, por meio da criação de pequenos parques e de parcerias com o setor agrícola e
proprietários de chácaras para a viabilização do fluxo gênico.
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META 17
Até 2025, garantir a efetiva gestão sustentável das unidades de conservação do DF.
ODS VINCULADA – ODS 15: “VIDA SOBRE A TERRA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Programa de uso e conservação de florestas nativas e aproveitamento sustentável da biodiversidade
no Distrito Federal.

2.

Promoção de programas de recuperação de áreas degradadas e de integração entre agricultura,
florestas e pecuária.
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META 18
Até 2030, combater o desmatamento e restaurar a terra e o solo degradado.
ODS VINCULADA – ODS 15: “VIDA SOBRE A TERRA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Implementar programa de valorização das propriedades rurais do DF que cumprem as
determinações do arcabouço legal e contribuem para a proteção e conservação da água, do solo e da
biodiversidade.

2.

Recuperação de matas ciliares e outras áreas de preservação permanente.
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META 19
Garantir instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Reformulação do sistema de fiscalização fundiária, com definição clara de competências, inclusive
para autuação em flagrante.
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META 20
Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis da
administração pública e em todos os poderes no DF.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Garantir licenciamento e regularização ambiental de forma simplificada, célere, e desburocratizada;
e revisão das taxas de licenciamento ambiental, equiparando-as aos estados vizinhos.

2.

Criação do NA HORA Rural.

3.

Transparência na cobrança e na aplicação dos recursos de compensação ambiental.

4.

Coesão e coerência entre os instrumentos públicos de planejamento e ordenamento territorial,
garantindo que o ZEE e o PDOT orientem a elaboração e a aplicação da LUOS, do PPCUB e do PDTU.
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5.

Combate rigoroso à grilagem de terras públicas.

6.

Ampliação e dinamização de Câmaras Setoriais e prospecção de novas culturas pelos Conselhos de
Desenvolvimento Regional e EMATER, devidamente articulados com o Governo Federal e instituições
de pesquisa e desenvolvimento.

7.

Programas de incentivos creditícios e desburocratizantes, de compras públicas e de pagamento por
serviços ambientais.
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META 21
Reforçar as parcerias multisetoriais para o desenvolvimento sustentável, que mobilizem e compartilhem
conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização dos objetivos de
desenvolvimento sustentável em todo o DF.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Valorização da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (EMATER) e de
seus servidores, por meio da ampliação dos quadros funcionais, articulando suas ações com suas
congêneres da RIDE.
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Saúde
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde não apenas como a ausência de doença, mas como a
situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. A constituição de Brasileira de 1988, que criou o
Sistema único de Saúde – SUS, definiu que saúde é um direito fundamental e dever do estado assegurando:
a universalidade do acesso, que ressalta o acesso a todos cidadãos; a equidade que evoca a prioridade de
ações nos âmbitos das vulnerabilidades biopsicossociais; e a integralidade que tenciona para um cuidado
para além da doença.

A saúde enquanto conceito amplo está ligada a diversos outros objetivos de desenvolvimento sustentável,
sendo considerado um tema central e transversal na Agenda 2030 com a implementação do ODS 3, que
visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. Com isso,
a Câmara de Saúde elegeu quatro diretrizes prioritárias para orientar as ofertas de saúde à população do
DF:

- Promoção à saúde: conjunto de ações e estratégias focadas na melhoria da qualidade de vida dos
indivíduos e coletividades que tenham por finalidade atividades e práticas que estimulem uma vida
saudável e a produção de um bem-estar para todas e todos, em todas as idades.
- Prevenção à doenças e agravos à saúde: acompanhamento longitudinal próximo ao local de residência
para todos os cidadãos, com vinculação a equipe multiprofissional e ofertas de cuidado de acordo com a
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necessidade e singularidade de cada pessoa, incluindo ofertas combinando estratégias convencionais com
práticas integrativas complementares e saberes populares.

- Atenção Integral à Saúde: garantia do acesso com resolutividade e de forma humanizada, de acordo com
as necessidades de saúde de cada cidadão, a todos os níveis de atenção e vigilância em saúde.

- Desenvolvimento sustentável: saúde no conceito ampliado problematizando as desigualdades de gênero,
raça e etnia, e o acesso ao trabalho digno, com ambientes saudáveis e não poluídos.
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META 1
Até 2030, acabar com qualquer tipo de epidemia de doenças transmissíveis no DF.
ODS VINCULADA – ODS 3: “BOA SAÚDE E BEM ESTAR”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Realização de campanhas de prevenção a doenças.

2.

Construção do Plano Integrado de Ações Preventivas e Educativas em Saúde, de acordo com o perfil
epidemiológico de cada região.

3.

Criação de comissão intersetorial das secretarias de governo do GDF para construção de plano
integrada para enfrentamento de doenças transmissíveis evitáveis.
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META 2
Até 2030, reduzir para um terço as taxas atuais do DF em relação a mortalidade prematura por doenças
não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar.
ODS VINCULADA – ODS 3: “BOA SAÚDE E BEM ESTAR”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Fortalecimento das ações de acompanhamento domiciliar para pacientes crônicos que necessitem
de internações recorrentes.

2.

Construção, ampliação e revitalização de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Centros de
Atenção Psicossocial – álcool e drogas (CAPS-AD), previstos na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e
Centros Práticas Integrativas Complementares.
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META 3
Até 2030, universalizar programas de prevenção e de tratamento do abuso de drogas entorpecentes e uso
nocivo do álcool.
ODS VINCULADA – ODS 3: “BOA SAÚDE E BEM ESTAR”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Elaboração de campanhas educativas de prevenção e combate às drogas, especialmente focadas nas
escolas.

2.

Implantação da estratégia de redução de danos nos serviços de saúde para enfrentamento do uso
abusivo de álcool e outras drogas.

3.

Articular e implementar estratégias intersetoriais de enfrentamento à questão do consumo nocivo
do álcool e outras drogas, na lógica de redução de danos, direitos humanos e promoção da saúde.
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META 4
Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos por acidentes de trânsito.
ODS VINCULADA – ODS 3: “BOA SAÚDE E BEM ESTAR”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Retomar do Programa Paz no Trânsito com a constituição de um plano de trabalho intersetorial.
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META 5
Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o
planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em
estratégias e programas de alcance a todos os públicos.
ODS VINCULADA – ODS 3: “BOA SAÚDE E BEM ESTAR”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Elaboração de campanhas educativas acerca da saúde sexual e reprodutiva problematizando os
métodos e uso de contraceptivos; e doenças sexualmente transmissíveis (DST) com foco na
população escolar e em grupos vulneráveis.
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META 6
Até 2030, atingir a cobertura universal de saúde, incluindo o acesso a serviços de saúde essenciais de
qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços
acessíveis para todos.
ODS VINCULADA – ODS 3: “BOA SAÚDE E BEM ESTAR”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Expansão do número de leitos materno-infantil, internação-adulto e UTI-adulto embasado em um
diagnóstico de capacidade instalada e na demanda.

2.

Ampliação do quadro de profissionais em todos os níveis de atenção a partir de uma abordagem
multidisciplinar.

3.

Modernização e qualificação da rede assistencial à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS)
garantindo o atendimento em estabelecimentos com estrutura física adequada, equipamentos e
tecnologias correspondentes às demandas específicas de cada tipo de serviço (Hospital de Base e
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Regionais, Centros de Especialidades, CAPS, Unidades de Pronto Atendimento - UPAS e UBS/ESF).
Dispondo de trabalhadores capacitados e estruturação de Centros de Práticas Integrativas em Saúde.
4.

Organização da rede de atenção à saúde, a partir da reorientação dos serviços desde a atenção
básica, interligada ao nível secundário (exames e procedimentos), regulando e racionalizando o
acesso ao nível de alta complexidade (UTI, transplantes e cirurgias complexas). Estruturação de
fluxos e referência conforme a oferta e capacidade dos serviços, e demanda dos usuários.

5.

Programa de qualificação e valorização dos trabalhadores da saúde a partir de capacitações e
educação permanente em saúde visando a melhoria dos processos e condições de trabalho
garantindo espaços de discussão e construção coletiva para tomada de decisão. Provimento de
equipes multidisciplinares como a inclusão de sanitaristas e educadores físicos e ampliação da
atuação de enfermeiros e Agentes Comunitários de Saúde.

6.

Organizar o contingente de trabalho da saúde a fim de promover o acesso à saúde a partir de
horários alternativos como 3° turno nas UBS/ESF e organizações de plantões inteligentes interligados
ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para suprir as demandas de urgência e
emergência dos distritos de saúde.

7.

Desenvolvimento de um programa de saúde ampliado abordando:
• Fortalecimento de ações de promoção da saúde e de cidades saudáveis e sustentáveis;
• Ações no âmbito do consumo nocivo de álcool, tabaco e outras drogas a partir da redução de
danos;
• Discussão sobre educação sexual e gênero;
• Implantação do programa Melhor Idade;
• Ampliação dos espaços para a prática de atividades físicas coletivas;
• Fortalecimento das ações do Programa Saúde na Escola;
• Discussão da automedicação e medicalização, e alternativas de saúde com as Práticas Alternativas
Complementares;
• Alimentação Saudável e incentivo à agroecologia.

8.

Implantação e fortalecimento da telemedicina, conectando especialistas a profissionais generalistas
e orientando a clínica em prol da resolutividade.

9.

Fortalecimento da vigilância em saúde a partir do incremento da capacidade de análise laboratorial,
para diagnósticos clínicos e ambientais.
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10.

Integração do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Programa de Atendimento domiciliar.

11.

Realização de campanhas preventivas e educativas em saúde, bem como a orientação de acesso e
direitos à saúde.

12.

Investimento massivo na qualificação dos profissionais da saúde desde a gestão e administração até
a clinica embasada pela educação permanente em saúde.

277

CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DA SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL

META 7
Promover e implementar no DF, políticas efetivas para o desenvolvimento das atividades produtivas, da
geração de emprego decente, do empreendedorismo, da criatividade e da inovação.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Articulação para implementação de estabelecimentos do complexo produtivo da saúde como a
Hemobrás e industriais de insumos e equipamentos da saúde.

2.

A partir do programa de qualificação e valorização dos trabalhadores, problematizar as relações de
saúde do trabalho e do trabalhador, criando ambientes saudáveis de trabalho amparados na
promoção da saúde, tendo com finalidade a redução do adoecimento e desmotivação do
trabalhador.
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META 8
Garantir instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Instituição de política de governo eletrônico, com disponibilização de acesso a serviços e
informações para todos os cidadãos de Brasília (Saúde, Educação e outros) conferindo caráter de
transparência e gestão baseada em informação.

2.

Implantação de um modelo de governança fortalecendo a gestão democrática e participativa, com
responsabilidade ética, processos transparentes e reformulação legal dentro do interesse público
buscando a boa saúde e o bem-estar da população.

3.

Implantação do programa e-saúde DF implementando e qualificando sistemas de prontuários
eletrônicos e-SUS e automatizando processos de gestão interligando, sendo implantado o e-saúde DF
usuário com:
• Agendamento de consultas e procedimentos;
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• Recebimento de resultados de exames;
• Orientações de cuidados básicos;
• Serviço de atendimento domiciliar.
4.

Implantação do programa e-saúde DF, implementando e qualificando sistemas de prontuários
eletrônicos e-SUS e automatizando processos de gestão de forma interligada, com:
• Relatórios gerenciais;
• Sistemas de compras e pregão eletrônico;
• Gerenciamento de estoque;
• Mapa de Leitos (Kanban);
• Classificação de riscos e vulnerabilidades na rede assistencial;
• Integração de sistema de gestão de medicamentos básicos, estratégicos e de alto custo (logística,
compra, validade e dispensação).

5.

Implantação de núcleo de gestão de processos (acompanhamento, transferência de metodologia e
disseminação de boas práticas).

6.

Ampliação das ações intersetoriais de saúde, buscando parcerias com a educação, assistência social,
cultura e movimentos sociais em busca da construção de políticas públicas mais inclusivas,
resolutivas e em diálogo com o desenvolvimento sustentável e saudável.
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Segurança
A Câmara Técnica de Segurança do CODESE-DF, tem por finalidade buscar e sugerir aplicação de soluções
para a manutenção da incolumidade das pessoas e do patrimônio, bem como a manutenção da ordem
pública e paz social. Razões pelas quais, este Conselho visa buscar o bem-estar, segurança e qualidade de
vida dos cidadãos do Distrito Federal e entorno.

Importante destacarmos que a Segurança Pública é um dever do Estado e responsabilidade de toda a
sociedade. Nosso maior desafio é buscar soluções eficazes e aprimorar alternativas para o tripé ideal da
Segurança Pública no Distrito Federal – Prevenção, Repressão e Inteligência.

Manteremos o otimismo e as melhores expectativas para implementarmos uma segurança de qualidade
para a atual e as futuras gerações do Distrito Federal.
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META 1
Até 2030, implementar, em todo o DF, programas de proteção social adequados com amplo acesso para as
pessoas em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação, discriminação e violência.
ODS VINCULADA – ODS 1: “ERRADICAR A POBREZA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Atuar para ampliar os vínculos entre o setor produtivo, terceiro setor e instituições governamentais
de assistência social, para o cumprimento de medidas socioeducativas.
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META 2
Até 2030, universalizar programas de prevenção e de tratamento do abuso de drogas entorpecentes e uso
nocivo do álcool.
ODS VINCULADA – ODS 3: “BOA SAÚDE E BEM-ESTAR”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Promover campanhas educativas, em parceria com os Conselhos Comunitários, focadas em
prevenção e combate às drogas (nas escolas, rodoviária e área central do Plano Piloto etc.).
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META 3
Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos do DF completem, dentro da faixa etária adequada, o
Ensino Fundamental e Médio, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Criação de mecanismos de atração dos jovens que cumprem medidas socioeducativas fora da
unidade para as escolas, visto que apenas os que estão presos são obrigados a frequentá-la.
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META 4
Promover e implementar no DF políticas efetivas para o desenvolvimento das atividades produtivas, da
geração de emprego decente, do empreendedorismo, da criatividade e da inovação.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Promover programas de capacitação para a melhoria da empregabilidade de reeducandos (articular
com Agência do Trabalhador, em conjunto com o CODESE).
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META 5
Reduzir em pelo menos 50% as taxas relativas a todas as formas de violência e de mortalidade relacionadas,
em todas as Regiões Administrativas do DF.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Monitoramento por câmaras de segurança em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal e
área de abrangência da RIDE - integração com os órgãos de segurança pública de MG e GO.

2.

Policiamento ostensivo 24h, já utilizando o efetivo com o cumprimento da decisão do TCU, que
determinou o retorno dos policiais, bombeiros, PCDF a suas atividade fins.

3.

Prevenção, repressão e manutenção da Ordem Pública do Distrito Federal, contanto inclusive com a
eficiência e efetividade das áreas administrativas.

4.

Redimensionamento dos efetivos de batalhões e delegacias, reduzindo a alocação de policiais em
atividades administrativas.
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5.

Reformulação das Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP).

6.

Articulação dos órgãos de segurança com os da área da educação, cultura, esporte, assistência social
e outros, visando reduzir a violência em todas Regiões Administrativas do DF, com especial atenção
aos espaços públicos.

7.

Promoção da utilização racional e qualificada de espaços e equipamentos públicos esportivos,
culturais e de lazer, que se encontram subutilizados ou deteriorados, em articulação com os órgãos
de Segurança Pública, visando à difusão da cultura da paz, bem como o acolhimento e a
RESSOCIALIZAÇÃO.
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META 6
Até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e
devolução de recursos roubados e combater todas as formas de crime organizado.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Coordenação e Acompanhamento de Atividades de Inteligência Integrada (Ministério da Segurança
Pública - MSP e Secretaria de Segurança Pública - SSP).

2.

Atuar pelo controle rigoroso das fronteiras (Ministério da Segurança Pública - MSP, Polícia Federal PF e Secretaria de Segurança Pública - SSP).

3.

Criação e modernização das forças de segurança específicas de fronteira.

4.

Atuar pela modernização e aprimoramento da Legislação de Combate ao Crime Organizado
(ORCRIM).
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META 7
Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis da
administração pública e em todos os poderes no DF.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Reestruturação da Defesa Civil e elaboração do seu plano de atuação. Acionar a Vigilância Sanitária
para abordagens efetivas de pessoas em conflitos em área de risco, direcionando para o devido
atendimento (abrigo, residências etc.).
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META 8
Fortalecer as instituições distritais relevantes para a prevenção da violência e o combate ao crime.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Reabertura de todas as DPs do Distrito Federal, garantindo o seu funcionamento ininterrupto e
qualificado – 24 horas.

2.

Celebração de convênios com a seccional OAB/DF e instituições de ensino superior, possibilitando
que alunos de graduação em Direito atuem como estagiários ou em projetos de extensão nas DPs do
DF.

3.

Efetiva implantação do Comitê Distrital de Segurança.

4.

Eliminação da ingerência político-partidária nos órgãos de segurança.

5.

Modernização e atualização do Regulamento Disciplinar, transformando-o em Código de Ética.
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6.

Ampliação, reforma e adequação da infraestrutura dos presídios e centros de ressocialização.

292

Tecnologia
A análise de contexto desenvolvida no interior do CODESE/DF, indica que a dependência da economia local
em relação ao Governo Federal é um modelo que não apenas dá sinais de caminhar para a exaustão com o
crescente endividamento público, como também se trata de um modelo que precisa ser superado e
substituído por um outro, que trate o poder de compra do Governo Federal como um meio e não um fim
em si mesmo.

A mudança de modelo deve considerar, por outro lado, a vocação do DF, que desenvolveu o setor de
Tecnologia da Informação - TI como um ramo de negócios com um amplo nicho de mercado demandado
não só pelas autarquias do Governo Federal, mas também pelas agências reguladoras e empresas estatais,
todas necessitadas de instrumentos de apoio à boa governança.
É nesse contexto que surge esta câmara, com a missão de fomentar a geração, produção, consumo e
utilização de tecnologias no DF. Os trabalhos desta câmara voltam-se para as seguintes prioridades:

Fomento
O setor de TI é um setor altamente competitivo e de rápida evolução. O dinamismo e competitividade do
setor exigem um fomento constante de novas empresas e desenvolvimento de capacidades. A FAPDF pode
e deve cumprir um papel importante como sendo o principal instrumento de desenvolvimento tecnológico
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e econômico do Distrito Federal, tanto por meio de editais específicos de fomento, desde
empreendimentos já consolidados até empreendimentos emergentes na forma de startups, empresas
incubadas e incubadoras de empresas. Além disso, o fomento deve voltar-se para estimular a integração
entre o setor produtivo e a academia, com incentivos específicos para o desenvolvimento de pesquisas de
inovação tecnológica e formação de pessoal para atuação no mercado.

Legislação tributária
É fundamental equiparar a carga tributária no DF com o restante do país que incentivam o setor de TI. O
primeiro passo neste sentido é a unificação da alíquota de ISS em 2% para softwares e demais serviços de
TI.

Infraestrutura
O CODESE/DF apoia a instalação do Parque Tecnológico de Brasília – Biotic, em área próxima à Granja do
Torto. A montagem de um Parque Tecnológico com concentração de infraestrutura, serviços e inteligência
num ambiente de estímulo ao desenvolvimento tecnológico é visto como extremamente positivo. O Parque
Tecnológico propicia a criação de um ambiente de colaboração e parceria, impulsionando o
desenvolvimento de empresas de Tecnologia da Informação, importante vocação econômica da nossa
cidade.

294

CÂMARA TÉCNICA DE TECNOLOGIA
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META 1
Até 2030, facilitar o acesso a pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis,
eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, além de promover o
investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa.
ODS VINCULADA – ODS 7: “ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Lançamento de edital de financiamento da FAPDF, para empresas de todos os portes, voltado ao
tema.
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META 2
Promover e implementar no DF políticas efetivas para o desenvolvimento das atividades produtivas, da
geração de emprego decente, do empreendedorismo, da criatividade e da inovação.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Instituir no DF politicas públicas e programas que fortaleçam toda a cadeia produtiva dos setores
intensivos em tecnologia.

2.

Priorizar nas aquisições governamentais, na área de Tecnologia da Informação, as empresas do DF.

3.

Criação do banco de talentos da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

4.

Criação do banco de recursos da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).
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META 3
Desenvolver e implementar políticas que ampliem o acesso das pequenas indústrias e outras empresas aos
serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados.
ODS VINCULADA – ODS 9: “INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Conceder incentivos econômicos, fiscais e creditícios como atrativo à fixação, no DF, de empresas
nos setores intensivos em tecnologia.

2.

Criação de linha crédito do Banco Regional de Brasília (BRB) para empresas que invistam em pesquisa,
desenvolvimento e inovação.
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META 4
Até 2030, desenvolver e implementar políticas e programas que possibilitem a modernização da
infraestrutura e reabilitação das indústrias do DF tornando-as sustentáveis, com eficiência aumentada no
uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos.
ODS VINCULADA – ODS 9: “INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Implantar e dar efetividade ao Parque Tecnológico de Brasília, com a instalação de empresas da área
de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

2.

Estímulo à geração e à difusão de conhecimento em Brasília, por meio do efetivo funcionamento do
Parque Tecnológico Capital Digital.

3.

Instituir no DF políticas públicas e programas que incentivem a produção de software nacional.
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META 5
Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais, incentivando a
inovação e aumentando os investimentos público e privado em pesquisa e desenvolvimento.
ODS VINCULADA – ODS 9: “INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Transformar a FAPDF no principal indutor de desenvolvimento tecnológico, industrial e econômico
do DF, em especial para os setores de: Tecnologia da Informação, Biotecnologia e Nanotecnologia.

2.

Lançamento regular de Editais de financiamento à inovação pela FAPDF, garantindo a continuidade
da aplicação de recursos: estímulo à inovação e desenvolvimento para empresas de todos os portes.

3.

Elaboração, regulamentação e implementação de uma política distrital de Ciência, Tecnologia e
Inovação no DF.

4.

Fortalecimento dos polos de desenvolvimento e vocações de Brasília, visando ao aumento da
geração de patentes e direito de autor na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).
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META 6
Até 2030, promover a urbanização inclusiva e sustentável, e aumentar as capacidades para o planejamento
e gestão participativos, integrados e sustentáveis, em todas as Regiões Administrativas do DF com
empresas de TI de todos os portes.
ODS VINCULADA – ODS 11: “CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Transformar Brasília em uma Cidade Inteligente – “Smart City”.

300

CÂMARA TÉCNICA DE TECNOLOGIA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA NO DISTRITO FEDERAL

META 7
Garantir instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.
ODS VINCULADA – ODS 16: “PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Criação de Comitês Técnicos com a participação paritária da academia, do setor produtivo e das
áreas governamentais competentes para a avaliação dos programas e investimentos da FAPDF.

2.

Priorizar a implementação governo eletrônico (e-gov), promovendo a universalização do acesso aos
serviços, a transparência das suas ações, a integração de redes e o alto desempenho dos seus
sistemas.
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META 8
Aumentar a coerência das políticas do GDF para o desenvolvimento sustentável.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Unificar a alíquota de ISS em 2% para softwares e demais serviços de TI.
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META 9
Incentivar e promover Parcerias Públicas, Público-Privadas e com a sociedade civil.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Incentivar e promover Parcerias Público-Privadas (PPPs) para o desenvolvimento tecnológico.
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Turismo, Hospitalidade e Gastronomia
Esta câmara tem como missão discutir, conceber e implementar políticas de desenvolvimento do Turismo,
Hospitalidade e Gastronomia. Estima-se que esse segmento da economia representa 2,5% do PIB. Brasília
tem mais de 80 hotéis, com 17.000 apartamentos e 35 mil leitos. Para dinamizar o setor de Turismo e
Gastronomia é preciso voltar-se para a promoção do destino Brasília, e a valorização da marca “Brasília”
como a capital dos brasileiros.

O CODESE/DF defende a necessidade de ativação do Fundo de Turismo (FITUR), colocando-o de fato como
instrumento de desenvolvimento do Turismo no DF, por meio tanto da alteração de sua regulamentação
como da busca do aumento de arrecadação; por exemplo, por meio da instituição da obrigatoriedade da
Taxa de Turismo, para o Setor Hoteleiro.

Esta Câmara Técnica vê a necessidade da criação de um projeto de Planejamento Estratégico para o
Turismo do DF, incluindo a melhoria da infraestrutura dos Centros de Atendimento ao Turista e o
Desenvolvimento de um Plano de Marketing para os próximos dez anos, bem como a análise da viabilidade
de implantação de um programa de Turismo Cívico. O planejamento estratégico pode contemplar também
estudos sobre mecanismos de concessão de uso de parques urbanos, para revitalizar espaços que
cumprem função ecológica, estética e de lazer; além de um diagnóstico sobre o potencial do DF no Turismo
de Negócios e Eventos, Gastronomia e Turismo Rural.
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Um dos aspectos que podem ser melhorados na capital em relação a este setor é o desenvolvimento de
recursos humanos – a experiência adquirida por ocasião da realização da Copa das Confederações em
2013, e Copa do Mundo de Futebol em 2014, foi a execução de um programa de capacitação do
voluntariado, coordenado pela Universidade de Brasília conjuntamente com o Ministério do Esporte, com
suporte de plataforma de ensino à distância, que cobriu um leque de conhecimentos sobre língua
estrangeira, hospitalidade e meio ambiente.
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META 1
Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e
promove a cultura e os produtos locais.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Implementar ações para a promoção do destino Brasília: criação de material promocional para
divulgação de feiras em congressos nacionais e internacionais; participação do trade turístico em
eventos de âmbito nacional e internacional para capitação de congressos, conferências, fóruns entre
outros.

2.

Valorização da marca Brasília como destino único e exclusivo para turismo cívico e também
arquitetônico (rural, gastronômico, hospitalidade, negócios e eventos).

3.

Potencializar e propor recursos para o Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do Distrito Federal
– FITUR/DF para incrementar ações estruturantes de desenvolvimento do turismo.
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4.

Proposição de Projeto de Lei para obrigatoriedade de aplicação de “room tax” nos hotéis da cidade,
para a geração de receita a ser direcionada ao Brasília Convention & Visitors Bureau e desenvolver
ações para dinamizar a economia do turismo.

5.

Efetivação do turismo como elemento integrador de diferentes políticas públicas para o
desenvolvimento de Brasília.

6.

Criação de roteiros para o turista em trânsito em Brasília, articulados às facilidades de mobilidade
entre equipamentos e corredores culturais, pontos de eventos e atrações turísticas.

7.

Adequação do sistema de transporte público às necessidades do turismo, inclusive com a instalação
de sinalização turística adequada em todas as cidades de Brasília.

8.

Estímulo às cadeias produtivas do artesanato, com recuperação e fortalecimento da infraestrutura
necessária para a produção, a exemplo da Casa do Artesão de Planaltina, e criação de um grande
centro de exposições e comercialização de artesanato.

9.

Criação do Plano de Festas Regionais, com aproveitamento da dimensão religiosa e do turismo rural
e ecológico, em todas as cidades de Brasília.

10.

Articulação de uma agenda de eventos de esportes náuticos e aquáticos no Lago Paranoá.
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META 2
Até 2030, proporcionar em todas as Regiões Administrativas do DF o acesso universal a espaços públicos
seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas com
deficiência e idosos.
ODS VINCULADA – ODS 11: “CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Rever a Lei de Transporte Turístico Interestadual, permitindo o tráfego das vans.

2.

Desenvolver e implementar programa de revitalização de Brasília:
•
eixo monumental (emocional) – turismo cultural, origem, memória... em 6 segmentos,
despertando a cidadania nos brasilienses;
•
eixo da estrutura urbana – revitalização da cidade.

308

Vestuário e Moda
Historicamente e segundo dados mensuráveis, os segmentos de vestuário, moda e acessórios são
responsáveis diretos pela geração em números expressivos de emprego e renda, principalmente para
trabalhadores do sexo feminino, de baixa escolaridade, que necessitam de imersão rápida no mercado de
trabalho.

Configura-se assim uma ação estratégica, estruturar o setor para obter dele os melhores resultados e
excelente posicionamento na arena da concorrência de produtos de moda, cada vez mais acirrada.

Enquanto setor produtivo, sofremos ameaças externas constantemente – regionais, nacionais e
internacionais, o que exige de nossas empresas e empresários um esforço adicional, no sentido de
capacitação constante e atualização em nível técnico e tecnológico.

Considerando que o setor no DF e entorno se constitui basicamente de MEI, Micro e Pequenas Empresas, é
premente uma ação de alinhamento entre setor produtivo, sociedade civil, instituições e academia para
unirmos esforços, definirmos ações e, então, obtermos os melhores resultados efetivos.
Nesse contexto, surge o CODESE, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável e Estratégico do
DF, que objetiva, por meio da Câmara de Vestuário, Moda e Acessórios, participar ativamente da
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construção de um cenário positivo para o crescimento e fortalecimento das iniciativas empresariais no DF e
seu entorno.

Será premissa prioritária do Conselho promover e estimular o pleno alinhamento entre representantes da
Indústria, Comércio e Serviços, que compõe o Sistema da Moda local, elaborando, articulando e propondo
soluções estruturantes e eficazes para o crescente desenvolvimento de nosso setor produtivo.
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META 1
Até 2030, dobrar o número de jovens e adultos com competências técnicas e profissionais, para emprego,
trabalho decente e empreendedorismo.
ODS VINCULADA – ODS 4: “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Parceria entre o setor produtivo e a Fábrica Social para definição de ações estratégicas com foco na
qualificação profissional (ensino e inserção no mercado, via estágios e programas de aprendiz).
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META 2
Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias no DF, através da diversificação,
modernização tecnológica e inovação, inclusive com foco em setores de alto valor agregado e intensivos
em mão de obra.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Criação de um Centro de Referência em Vestuário e Moda, voltado exclusivamente ao
reposicionamento estratégico e tecnológico das empresas de confecção do DF e Goiás, com foco no
design estratégico e em tecnologias aplicadas que possam levar aos empresários soluções completas
em produtos e processos, e que proporcionem vantagens competitivas em relação a outros “players”
de estados vizinhos, fomentando a geração de emprego e renda local (obs.: o Centro não terá como
objetivo replicar os mesmos serviços já oferecidos por outras entidades públicas e privadas, mas sim
preencher lacunas existentes no mercado).

2.

Firmar convênios e acordos de cooperação técnica e tecnológica com instituições de ensino e
pesquisa, nacionais e internacionais, com foco na capacitação dos empreendedores e trabalhadores
da setor de Vestuário e Moda.
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3.

Promover ações que articulem o setor produtivo e o governamental, com o propósito de garantir as
condições de competitividade para o setor de Vestuário e Moda.
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META 3
Promover e implementar no DF políticas efetivas para o desenvolvimento das atividades produtivas, da
geração de emprego decente, do empreendedorismo, da criatividade e da inovação.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Promover campanhas educacionais de incentivo e valorização de saberes e fazeres manuais e
tradicionais.
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CÂMARA TÉCNICA DE VESTUÁRIO E MODA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE VESTUÁRIO E MODA NO DISTRITO FEDERAL

META 4
Incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do
acesso a serviços financeiros.
ODS VINCULADA – ODS 8: “EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Criar e implementar programas de capacitação em gestão de pequenos negócios – modelo Escola do
Empreendedor, ligando a participação nos cursos à liberação do acesso ao microcrédito (via Agência
do Trabalhador e outras instituições).

2.

Instituição de linhas de financiamento bancário para modelagem de franquias de Brasília, bem como
para instalação de novas unidades de franquia em Brasília.
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CÂMARA TÉCNICA DE VESTUÁRIO E MODA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE VESTUÁRIO E MODA NO DISTRITO FEDERAL

META 5
Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e
promove a cultura e os produtos locais.
ODS VINCULADA – ODS 9: “INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Mapeamento e construção de um banco de dados do setor para promoção e divulgação de moda e
vestuário locais para criação de um calendário de eventos e um guia de compras.
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CÂMARA TÉCNICA DE VESTUÁRIO E MODA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE VESTUÁRIO E MODA NO DISTRITO FEDERAL

META 6
Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, dobrar a participação da Indústria de
Vestuário e Moda no setor de emprego e no PIB do DF.
ODS VINCULADA – ODS 9: “INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Estruturação de ambientes de cocriação e coprodução de vestuário em áreas periféricas do DF e
RIDE.
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CÂMARA TÉCNICA DE VESTUÁRIO E MODA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE VESTUÁRIO E MODA NO DISTRITO FEDERAL

META 7
Desenvolver e implementar políticas que ampliem o acesso das pequenas indústrias e outras empresas aos
serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados.
ODS VINCULADA – ODS 9: “INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Expansão do crédito ao setor produtivo com foco em micro, pequenas e médias empresas, e
naquelas voltadas ao desenvolvimento da sustentabilidade.
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CÂMARA TÉCNICA DE VESTUÁRIO E MODA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE VESTUÁRIO E MODA NO DISTRITO FEDERAL

META 8
Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais, incentivando a
inovação e aumentando os investimentos público e privado em pesquisa e desenvolvimento.
ODS VINCULADA – ODS 9: “INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Lançamento regular de Editais de financiamento à inovação pela FAPDF, garantindo a continuidade
da aplicação de recursos: cadeias produtivas sustentáveis – potencialidades de Brasília.
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CÂMARA TÉCNICA DE VESTUÁRIO E MODA
METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA A ÁREA DE VESTUÁRIO E MODA NO DISTRITO FEDERAL

META 9
Aumentar a estabilidade econômica do DF, inclusive por meio da coordenação e da coerência de políticas,
sempre focando do desenvolvimento sustentável.
ODS VINCULADA – ODS 17: “PARCERIAS EM PROL DAS METAS”

AÇÕES ESTRATÉGICAS PROPOSTAS
1.

Estímulo ao desenvolvimento de empresas de Brasília, por meio do estabelecimento de preferência
nas compras governamentais por empresas locais.
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Anexo I
Diagnóstico da posição do Distrito Federal
frente ao cenário nacional
Visando avaliar a posição do Distrito Federal frente ao cenário nacional, os objetivos ODS foram analisado
com base nos indicadores negociados e fixados pela comunidade internacional 12 .

A partir destes

indicadores, buscamos alinhar os parâmetros internacionais com as ações e atividades em andamento no
âmbito público e privado do Distrito Federal, com vistas ao alcance dos ODS, fixados na Agenda 2030.
Destaca-se portanto, que foram trabalhados apenas indicadores já concluído, considerados pelo IBGE com
“indicadores produzidos”. Os indicadores que ainda estão em análise ou em construção pelo IBGE, não
foram incorporados a este diagnostico. Corresponde a isso, a ausência daquelas metas que ainda se
encontram sem “indicadores produzidos”.

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
1.

Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida
como pessoas vivendo com menos de US$ 1,90 por dia

12

Nas negociações internacionais dos indicadores para acompanhamento da implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável –
ODS, o Brasil foi representado pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística – IBGE.
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Indicador produzido13:
1.1.1 Proporção da população abaixo da linha de pobreza internacional, por sexo, idade, condição
perante o trabalho e localização geográfica (urbano/rural).
É definido como a porcentagem da população vivendo com menos do que US$1.90 por dia aos preços
internacionais de 2011. Utiliza-se a paridade do poder de compra (PPP) de 2011, segundo o Programa
de Comparação Internacional (ICP) do Banco Mundial.

Indicador - Proporção da população abaixo da linha de pobreza internacional, por sexo,
idade, condição perante o trabalho e localização geográfica (urbano/rural)
Brasil
Proporção da população abaixo da linha de pobreza internacional (Percentual)

Por sexo

Por situação de domicílio

Por grupos de idade

13

2016

2017

Homens

6,6

7,4

Mulheres

6,5

7,3

Urbana

4,7

5,4

Rural

17,4

19,1

0 a 5 anos

11,4

12,7

6 a 14 anos

11,4

12,4

15 a 17 anos

7,0

7,8

25 a 29 anos

6,0

7,4

https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo/objetivo?n=2, acesso em 13/Jul/2018
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Indicador - Proporção da população abaixo da linha de pobreza internacional, por sexo,
idade, condição perante o trabalho e localização geográfica (urbano/rural)
Brasil
Proporção da população abaixo da linha de pobreza internacional (Percentual)
2016

2017

18 a 24 anos

9,9

10,7

19 a 29 anos

6,0

7,4

30 a 39 anos

6,1

6,7

40 a 49 anos

5,8

6,6

50 a 59 anos

4,7

5,4

60 a 69 anos

1,9

2,5

70 anos ou mais

0,9

0,7

6,6

7,4

Total

Proporção da população ocupada abaixo da linha de pobreza internacional (Percentual)

Por sexo

Por situação de domicílio

Por grupos de idade

2016

2017

Homens

3,0

3,3

Mulheres

2,2

2,4

Urbana

1,5

1,8

Rural

11,1

11,5

14 a 17 anos

8,2

8,7

18 a 24 anos

2,9

3,4

25 a 29 anos

2,5

3,0
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Indicador - Proporção da população abaixo da linha de pobreza internacional, por sexo,
idade, condição perante o trabalho e localização geográfica (urbano/rural)
Brasil
Proporção da população abaixo da linha de pobreza internacional (Percentual)

Total

2016

2017

30 a 39 anos

2,8

2,9

40 a 49 anos

2,9

3,0

50 a 59 anos

2,4

2,7

60 anos ou mais

0,9

1,2

2,7

2,9

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua).

2. Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a
exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e
desastres econômicos, sociais e ambientais.

Indicador Produzido:
1.2.1 - Número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas diretamente afetadas atribuído
desastres por 100 mil habitantes
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a

Desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um
ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos
econômicos, sociais e ambientais.
1.2.2 - Proporção de governos locais que adotam e implementam estratégias locais de redução de risco
de desastres em linha com as estratégias nacionais de redução de risco de desastres.
Este indicador surgiu da necessidade de disponibilizar informações a respeito de eventos que implicam
riscos nas áreas urbanas e foi focado nos principais eventos causadores de desastres naturais, ocorridos
nos últimos cinco anos anteriores ao da pesquisa, nos municípios brasileiros.

Indicador - Número de pessoas mortas, desaparecidas e diretamente afetadas devido a
desastres, por 100 mil habitantes, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação
Brasil
Distrito Federal

Ano
2015

2016

2017

333,7

134,8

232,7

-

1,0

-

Fonte: Ministério da Integração Nacional - MI, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
- SEDEC; Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID. IBGE - Diretoria de
Pesquisas - Coordenação de População e Indicadores Sociais; Estimativas da população
residente, para o Brasil e Unidades da Federação, com data de referência em 1º de julho.
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Comentários
Compreende-se como estado de pobreza, a situação em que o bem-estar de um indivíduo encontra-se
inferior ao mínimo que a sociedade é moralmente obrigada a garantir14. O problema reside em medir o que
é esse bem-estar e mais ainda, definir o que é moralmente aceitável.
O importante é constatar que a pobreza afeta a qualidade de vida não apenas das pessoas pobres, mas de
toda a sociedade em que está inserida, porque vivemos em coletividade, e o mal-estar se alastra com
efeito em cascata afetando a todos. A criação de uma rede de proteção social para garantir vida digna a
todo ser humano é o Objetivo 1 da Agenda 2030.
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social, 67.312 famílias do DF estão em situação de
extrema pobreza — quando têm renda mensal de até R$ 85 por pessoa. Já em situação de pobreza (de R$
85,01 a R$ 170) são 34.227 famílias, totalizando assim 101.539 famílias em situação de pobreza.
No estudo intitulado Índice Multidimensional de Pobreza (IMP): As Dimensões da Pobreza no Distrito
Federal e suas Políticas de Enfrentamento, publicado pela Codeplan15, na qual a pobreza foi estratificada
em três níveis (pobreza mais leve; pobreza severa; pobreza crítica), o Distrito Federal contava com 5.862
famílias em situação crítica, sendo que destas, 67% viviam em área urbana, mas deduz-se que existia uma
concentração considerável dessas famílias em zona rural. Os dados da época desse estudo apontam que o
Plano Pela Superação da Extrema Pobreza - DF sem Miséria, complementa a renda das famílias que,
mesmo com o Programa Bolsa Família (PBF), não alcançam R$ 140,00 de renda familiar per capita. juntos.
14

Apud OSORIO, R.; SOARES, S.; SOUZA, P. Erradicar a pobreza extrema: um objetivo ao alcance do Brasil. Texto para Discussão nº1619. Brasília,
2011. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1619.pdf>. Acesso em: 10 de maio de 2017.OSORIO; SOARES;
SOUZA; 2011.
15

Índice Multidimensional de Pobreza (IMP): As Dimensões da Pobreza no Distrito Federal e suas Políticas de Enfrentamento - Texto para Discussão
o
n 6/setembro-2015. Disponível em: http://www.codeplan.df.gov.br/wpcontent/uploads/2018/02/TD_6_As_Dimensões_da_Pobreza_no_DF_e_suas_Pol%C3%ADticas_de_Enfrentamento.pdf
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O estudo ainda afirma que 3.708 famílias em pobreza crítica segundo o IMP não são beneficiárias do PBF, e,
consequentemente, do DF sem Miséria, mas que 2.696 destas famílias (72%) estavam elegíveis ao PBF.
Portanto, além da decisão política por programas de auxílio, é preciso estruturar um bom sistema de
gestão da informação.
Os dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios do Distrito Federal – PDADDF – 2015 sugerem
que a distribuição de renda não é homogeneamente distribuída, apresentando o DF regiões que
concentram as famílias de menor renda configurando bolsões de pobreza. Segundo esta pesquisa, "A classe
de renda que compreende os domicílios até 1 SM representa 5,92%. Observa-se que o Lago Sul e o Park
Way possuem alta concentração de domicílios com renda domiciliar acima de 20 SM, 62,74% e 42,33%,
respectivamente. Por sua vez, é expressivo o percentual de domicílios com rendas até 1 SM na Estrutural
(20,39%) e Itapoã (17,25%)" (p.30).
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Tabela 1. Distribuição dos domicílios ocupados por Classes de Renda Domiciliar segundo as Regiões
Administrativa - Distrito Federal - 2015 (Tabela 5.8 do PDADDF – 2015).
Os dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal – PED-DF16, por sua vez, realizada pela
Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos
do Distrito Federal, CODEPLAN, DIEESE, em parceria com a Fundação SEADE, mostram elevação da taxa de

16

Pesquisa de Emprego e Desemprego, Ano 27, Nº 05, Resultados de Maio de 2018, disponível em http://www.codeplan.df.gov.br/wpcontent/uploads/2018/02/PED-DF-maio-2018.pdf, acesso em 08/Jul/2018
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desemprego total, que passou de 19,2%, apurado em abril de 2018, para os atuais 19,5% da População
Economicamente - PEA. Com isso, o contingente de desempregados foi estimado em 320 mil pessoas.
A mencionada pesquisa constatou que nas Regiões Administrativas mais pobres, - Fercal, Itapoã, Paranoá,
Recanto das Emas, SCIA – Estrutural e Varjão - vivem 26,1% dos desempregados, enquanto que nas Regiões
Administrativas de renda média alta - Plano Piloto, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul e Park Way e
Sudoeste/Octogonal – 15,4% estão sem emprego. Registre-se que os dados referem-se apenas ao território
do DF e não contempla a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico - RIDE17 , cujos habitantes
trabalham ou buscam trabalho no DF.
É importante considerar que, apesar de parte das causas do desemprego poder ser atribuída a fatores de
ordem econômica nacional, localmente o DF pode buscar soluções para isto.
O Governo do Distrito Federal (GDF) reconhece a necessidade de reduzir a pobreza no seu território por
meio do Projeto Estratégico DF sem Miséria18 que objetiva instituir políticas de transferência de renda,
formação de mão de obra qualificada e garantia de acesso da população a serviços públicos de qualidade,
para erradicar a pobreza extrema no Distrito Federal. Ainda, essa política se encontra traduzida também no
Plano Plurianual no Programa Temático - 6288 do Distrito Federal, denominado Famílias Fortes, que tem
por objetivo disponibilizar laudo médico, avaliação psicoprofissional e orientação para mercado de trabalho
para pessoas com deficiência. Adicionalmente, o GDF procura garantir proteção social às pessoas em
situação de vulnerabilidade social por meio da consolidação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS,
conferindo eficiência e eficácia à rede de atendimento e proteção social dos usuários da política de
assistência.
17

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, criada pela Lei Complementar nº 94, de 1998, alterada pela Lei
Complementar nº 163, de 2018, alterou o quantitativo de municípios de 22 para 33 municípios que compõem a Região Administrativa da ride, entre
outras providências.
18

Plano Estratégico DF, incluir referência, pois não há no documento
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Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da
nutrição e promover a agricultura sustentável
1.

Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e
pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes
durante todo o ano.
Indicador produzido:
2.1.1 - Prevalência de insegurança alimentar moderada ou grave, baseado na Escala de Experiência de
Insegurança Alimentar (FIES)
A classificação dos domicílios é obtida através da soma de respostas afirmativas a cada uma das
perguntas que compõem a escala. O Brasil utiliza escala própria denominada Escala Brasileira de
Insegurança Alimentar - EBIA, contendo 14 questões. O indicador apresenta a proporção de domicílios
na população que apresentam a classificação de Insegurança Alimentar moderada e grave.
Indicador - Domicílios particulares, Moradores em domicílios particulares e Situação do
domicílio, por situação de segurança alimentar existente no domicílio
Brasil - 2013
Domicílios particulares
Situação de segurança
alimentar existente no
domicílio

Total

Situação do
domicílio
Urbano

Rural

Valores absolutos (em 1000)
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Moradores em domicílios
particulares
Total

Situação do
domicílio
Urbano

Rural

Indicador - Domicílios particulares, Moradores em domicílios particulares e Situação do
domicílio, por situação de segurança alimentar existente no domicílio
Brasil - 2013
Total

65 258

55 968

9 290

201 364

170 688

30 676

Com segurança alimentar

50 524

44 509

6 015

149 350

130 976

18 373

Com insegurança alimentar

14 734

11 459

3 275

52 014

39 711

12 303

Com insegurança alimentar
leve

9 643

7 658

1 985

34 469

27 019

7 450

Com insegurança alimentar
moderada

2 985

2 207

778

10 320

7 405

2 915

Com insegurança alimentar
grave

2 107

1 595

512

7 225

5 287

1 938

Valores relativos (%)
Com segurança alimentar

77,42

79,53

64,75

74,17

76,73

59,89

Com insegurança alimentar

22,58

20,47

35,25

25,83

23,27

40,11

Com insegurança alimentar
leve

14,78

13,68

21,37

17,12

15,83

24,29

Com insegurança alimentar
moderada

4,57

3,94

8,37

5,13

4,34

9,50

Com insegurança alimentar
grave

3,23

2,85

5,51

3,59

3,10

6,32

Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios - 2013
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2.2 Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir, até 2025, as metas acordadas
internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores de cinco anos de idade, e atender
às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas.
Indicador produzido:
2.2.1 - Prevalência de atrasos no crescimento nas crianças com menos de 5 anos de idade.
O estado nutricional nos primeiros cinco anos de vida pode ser avaliado de forma abrangente por
meio dos índices antropométricos como altura-para-idade e Índice de Massa Corporal (IMC) para
idade.
Indicador - Prevalência de déficit de altura (índice de altura para a idade < -2 desvios
padrões da mediana da curva de crescimento infantil da OMS) em crianças menores de 5
anos
Prevalência de déficit de altura para a idade em crianças menores de 5 anos, no biênio de
referência (Percentual)
Por sexo e idade
Brasil - 2009
Idade

Sexo
Total

Homens

Mulheres

Total

6,0

6,3

5,7

Menos de 1 ano

8,8

8,4

9,4

1 ano

6,7

6,6

6,9

2 anos

4,4

5,1

3,6

3 anos

5,7

5,8

5,7
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Indicador - Prevalência de déficit de altura (índice de altura para a idade < -2 desvios
padrões da mediana da curva de crescimento infantil da OMS) em crianças menores de 5
anos
Prevalência de déficit de altura para a idade em crianças menores de 5 anos, no biênio de
referência (Percentual)
Por sexo e idade
Brasil - 2009
4 anos

4,7

5,6

3,8

Por situação do domicílio
2009
Brasil e Grandes Regiões

Situação do Domicílio
Total

Urbana

Rural

Brasil

6,0

6,0

6,0

Norte

8,5

8,9

7,7

Nordeste

5,9

6,0

5,7

Sudeste

6,1

6,2

5,5

Sul

3,9

3,7

5,0

Centro-Oeste

6,1

6,1

6,4

Fonte: IBGE - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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2.2.2 - Prevalência de mal nutrição nas crianças com menos de 5 anos de idade, por tipo de mal nutrição
(baixo peso e excesso de peso).
Indicador - Prevalência de má nutrição (peso para a altura > +2 ou < -2 desvios padrões da
mediana da curva de crescimento infantil da OMS) em crianças menores de 5 anos
2006
Brasil e Grande
Região

Prevalência de déficit de peso para a Prevalência de excesso de peso para
altura em crianças menores de 5
a altura em crianças menores de 5
anos (Percentual)
anos (Percentual)

Brasil

1,4

7,3

Norte

0,5

6,2

Nordeste

1,6

7,0

Sudeste

1,5

7,0

Sul

1,9

9,4

Centro-Oeste

0,9

7,5
Brasil

Sexo

Prevalência de déficit de peso para a Prevalência de excesso de peso para
altura em crianças menores de 5
a altura em crianças menores de 5
anos (Percentual)
anos (Percentual)

Total

1,4

7,3

Homens

1,8

6,9
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Indicador - Prevalência de má nutrição (peso para a altura > +2 ou < -2 desvios padrões da
mediana da curva de crescimento infantil da OMS) em crianças menores de 5 anos
2006
Mulheres

1,1

7,7

Fonte: Ministério da Saúde, Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde

Comentários

O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)19 estabelecido no Brasil reflete uma visão
complexa, abrangente e integrada:
A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso
regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas
alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam
ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.
A Escala Brasileira de Insegurança Alimentar - EBIA é utilizada para estimar a magnitude da insegurança
alimentar nos domicílios brasileiros. Com a aplicação dessa escala é possível identificar e classificar as
unidades domiciliares, conforme os graus de severidade com que o fenômeno de insegurança alimentar é
vivenciado pelas famílias. A EBIA identifica quatro graus de severidade da insegurança alimentar, de acordo
com Tabela a seguir:
19

Lei Orgânica da Segurança Alimentar (LOSAN) Nº 11.346, de 2006
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Em relação ao grau de insegurança alimentar grave20, o Distrito Federal é a unidade da Federação com o
menor percentual de domicílios nesta situação (1,5%), o que corresponde a 45 mil pessoas nesta situação.
Observa-se ainda no Distrito Federal a existência de 2,0% dos domicílios, abrigando 61 mil pessoas com
situação de insegurança alimentar moderada e 9,7% dos domicílios em situação de insegurança alimentar
leve, com 329 mil pessoas nesta condição. Ou seja, no Distrito Federal temos 437 mil pessoas com algum
grau de insegurança alimentar.
Os domicílios mais inseguros do ponto de vista alimentar possuem as menores renda per capita. De acordo
com o Codeplan, entre os domicílios com renda até ¼ de salário mínimo per capita, temos 20,1% dos
domicílios em insegurança alimentar grave ou moderada, 17,4% dos domicílios não possuem rendimento e
somente 0,5% dos domicílios possuem rendimento domiciliar superior a 2 salários mínimos.
20

Barbosa, L.C.S.; Santos, T.V.M. Aspectos da Segurança Alimentar e Nutricional no Distrito Federal (Texto para Discussão – nº 14/maio-2016) Codeplan. Disponível em: http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/Aspectos-da-Segurança-Alimentar-e-Nutricional-noDistrito-Federal.pdf
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Registre-se que os maiores graus de insegurança alimentar estão concentrados nas pessoas de referência
com os menores graus de escolaridade.
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No DF funcionam atualmente 14 (quatorze) Restaurantes Comunitários21 que oferecem as refeições ao
custo de R$ 1,00 (um real) para o usuário inscrito no CadÚnico cuja renda familiar per capita seja de até ½
salário mínimo vigente (R$ 477,00) e/ou até 3 salários mínimos totais (R$2862,00) e R$ 2,00 (dois reais)
para o público em geral. O Governo do Distrito Federal complementa esse valor. Essa complementação é
de, em média, R$ 4,17 para cada refeição vendida.
Os Restaurantes Comunitários estão localizados em Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Gama, Itapoã,
Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião,
Sobradinho II E Sol Nascente, e contribuem para a redução da insegurança alimentar.

21

http://www.sedest.df.gov.br/restaurantes-comunitarios/, acesso em 22/Jul/2018
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Os Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2 e 1 estão imbricados, uma vez que a redução
da pobreza e da fome são conexas, mas outros ODS também serão impactados positivamente se
estes objetivos forem alcançados, tais como: saúde e bem-estar (ODS 3), emprego digno e
crescimento econômico (ODS 8); redução das desigualdades (ODS 10); consumo e produção
responsáveis (ODS 12), entre outros.
A população urbana do DF, em 2010, era de 2.482.210 pessoas, enquanto a rural era de 87.950
pessoas. Estes números refletem na atividade agropecuária, que de acordo com o Boletim no 28 20 de novembro de 2017 da Codeplan22, em 2015 contribuiu com 0,3% do PIB do DF, conforme
figura a seguir:

A agropecuária é o setor com a menor participação na economia brasiliense, fato que talvez
evidencie a baixa renda dos pequenos produtores de alimentos e falta de incentivos públicos para
a produção agrícola.
Os dados apresentados neste boletim indica que, entre os grandes setores econômicos, a
Agropecuária caiu 28,8% naquele ano em relação ao ano anterior, o que justifica a preocupação
com o alcance das metas deste ODS2.

22

http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Informe-econômico-28-PIB.pdf
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Para que os ODS 1 e 2 sejam alcançados, além de renda e crédito será necessário produzir
alimentos, inclusive por meio da agricultura familiar, que também necessitará de apoio técnico
para que a produção ocorra de maneira sustentável, tanto economicamente, como
ambientalmente.
Um dos caminhos que se apresenta promissor é o surgimento das Comunidades que Sustentam a
Agricultura (CSA, que vem da expressão em inglês Community Supported Agriculture). Neste
modelo, a agricultura é apoiada pela comunidade porque o agricultor deixa de vender seus
produtos através de intermediários e a comunidade assume o compromisso de financiamento da
produção, pagando antecipadamente pelos alimentos que serão produzidos, recebendo em troca,
semanalmente, uma cota dos alimentos produzidos e contando diversidade e qualidade. CSA pode
ser vista como uma tecnologia social para apoiar a produção local de alimentos orgânicos, e que
promove espaços de interação entre as pessoas na cidade e no campo. Neste modelo, desloca-se
o eixo de atenção do custo individual de cada tipo de alimento para uma visão sistêmica da
produção como um todo, o que pode contribuir positivamente para uma maior segurança
alimentar da população.
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Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em
todas as idades
3.1 Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos
vivos.
Indicador Produzido
3.1.1- Razão de mortalidade materna
Este indicador traduz o número de óbitos maternos, por 100 mil nascidos vivos de mães residentes em
determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Indicador - Razão de mortalidade materna
Taxa de mortalidade materna (Óbitos por 100.000 nascidos vivos)
Brasil, Grande Região Unidades
de Federação

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Brasil

72,4

68,9

61,8

59,3

62,1

63,8

62,0

Distrito Federal

67,3

60,7

61,8

49,4

60,3

51,0

43,7

Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de
Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).
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3.2 Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos
os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos e a
mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos
Indicador Produzido
3.2.1 - Taxa de mortalidade neonatal
Número de óbitos de 0 a 27 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em
determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Indicador - Taxa de mortalidade neonatal
Taxa de mortalidade neonatal (Óbitos por 1000 nascidos vivos)
Brasil, Grande Região Unidades
de Federação

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Brasil

11,5

11,1

10,6

10,3

9,9

9,5

9,4

Distrito Federal

8,9

8,9

8,6

8,8

8,8

8,2

8,2

Nota: Valores preliminares para 2014 e 2015.
Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de
Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e Projeto Busca Ativa.

3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e
combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis.
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Indicador Produzido
3.3.1 - Incidência de tuberculose por 100.000 habitantes.
Este indicador inclui todas as formas de tuberculose, inclusive em pessoas vivendo com HIV
diagnosticados por 100 mil habitantes.

Indicador - Taxa de incidência da tuberculose por 100
mil habitantes
Ano

Taxa de incidência da tuberculose por 100 mil
habitantes (Casos por 100.000 habitantes)

2000

47,8

2001

42,8

2002

44,4

2003

44,4

2004

38,1

2005

41,5

2006

38,7

2007

37,9

2008

38,8

2009

38,1

2010

37,4

2011

37,9
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Indicador - Taxa de incidência da tuberculose por 100
mil habitantes
Ano

Taxa de incidência da tuberculose por 100 mil
habitantes (Casos por 100.000 habitantes)

2012

35,8

2013

35,5

2014

34,3

2015

33,6

Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informação de
Agravos de Notificação - SINAN e IBGE, Projeção da
População por Sexo e Idade para o Brasil, Grandes
Regiões e Unidades da Federação 2013.

3.4 Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas

Indicador Produzido
3.4.1 - Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito.
Este indicador considera o número de óbitos por acidentes de transporte terrestre, por 100 mil
habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
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Indicador - Taxa de mortalidade por acidentes de
trânsito
Ano

Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito Brasil

2000

17,6

2001

18,1

2002

19,0

2003

18,9

2004

19,4

2005

19,9

2006

19,7

2007

19,9

2008

20,0

2009

19,4

2010

21,8

2011

21,6

2012

22,1

2013

20,5

2014

21,0

2015

18,3

Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informação sobre
Mortalidade (SIM) e IBGE, Projeção da População por
Sexo e Idade para o Brasil, Grandes Regiões e Unidades da
Federação 2013.

345

3.5 - Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de
saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de
qualidade e a preços acessíveis para todos.

Indicador Produzido
3.5.1 - Proporção de pessoas em famílias com grandes gastos em saúde em relação ao total de despesas
familiares.

Indicador - Proporção de pessoas em famílias com grandes gastos em saúde
em relação ao total de despesas familiares
2008
Brasil, Grande
Região
Unidades de
Federação

Proporção de pessoas em
famílias com gastos em saúde
acima de 10% em relação ao
total de despesas familiares
(Percentual)

Proporção de pessoas em
famílias com gastos em saúde
acima de 25% em relação ao
total de despesas familiares
(Percentual)

Brasil

18,6

3,7

Distrito
Federal

14,0

2,9

Fonte: IBGE - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

3.6 Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos,
contaminação e poluição do ar e água do solo.
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Indicadores Produzidos

3.6.1 Taxa de mortalidade atribuída a fontes de água inseguras, saneamento inseguro e falta de
higiene.
Taxa de mortalidade atribuída à água insegura, saneamento inseguro e falta de higiene (exposição a
serviços inseguros de água, esgotamento sanitário e higiene para todos (WASH).

Indicador - Taxa de mortalidade atribuída a fontes de água inadequadas,
saneamento inadequado e falta de higiene, por sexo
Taxa de mortalidade atribuída a fontes de água inadequadas, saneamento inadequado e falta de higiene (Óbitos por
100 000 habitantes)
Por Sexo

Por Grupos de Idade

Ano

Total

Homens

Mulheres

0a4
anos

5a9
anos

10 a
14
anos

15 a
19
anos

20 a
29
anos

30 a
39
anos

40 a
49
anos

50 a
59
anos

60 a
69
anos

70 a
79
anos

2000

7,21

7,74

6,65

31,00

0,57

0,38

0,36

0,58

1,13

2,50

4,94

12,66

34,58

152,72

2001

7,25

7,80

6,69

28,54

0,59

0,24

0,34

0,44

1,27

2,43

5,13

12,88

39,24

168,27

2002

6,93

7,38

6,48

26,19

0,67

0,31

0,34

0,54

1,13

2,40

4,48

12,26

38,30

166,23

2003

7,32

7,82

6,81

26,55

0,56

0,35

0,27

0,52

1,14

2,38

4,70

13,25

41,28

183,43

2004

6,85

7,36

6,34

22,50

0,66

0,32

0,35

0,47

1,19

2,34

4,78

12,53

39,09

179,04

80 anos
ou mais
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Indicador - Taxa de mortalidade atribuída a fontes de água inadequadas,
saneamento inadequado e falta de higiene, por sexo
Taxa de mortalidade atribuída a fontes de água inadequadas, saneamento inadequado e falta de higiene (Óbitos por
100 000 habitantes)
Por Sexo

Por Grupos de Idade

Ano

Total

Homens

Mulheres

0a4
anos

5a9
anos

10 a
14
anos

15 a
19
anos

20 a
29
anos

30 a
39
anos

40 a
49
anos

50 a
59
anos

60 a
69
anos

70 a
79
anos

2005

6,70

7,07

6,33

21,36

0,52

0,24

0,36

0,42

1,03

2,08

4,22

11,97

40,29

181,44

2006

6,76

7,00

6,52

17,91

0,68

0,45

0,35

0,51

1,01

2,13

4,36

11,49

39,24

205,57

2007

6,19

6,31

6,06

14,23

0,68

0,33

0,33

0,52

0,97

2,07

4,04

10,71

36,77

191,26

2008

5,99

6,07

5,91

12,48

0,67

0,36

0,26

0,48

0,94

1,91

3,93

10,00

36,97

184,98

2009

5,75

5,93

5,57

11,09

0,46

0,28

0,33

0,41

0,96

1,82

3,66

10,03

34,00

178,57

2010

5,74

5,79

5,69

9,10

0,55

0,38

0,31

0,38

0,72

1,71

3,52

9,38

35,16

186,04

2011

5,38

5,34

5,43

7,22

0,47

0,34

0,27

0,39

0,80

1,67

3,41

8,93

31,00

175,08

2012

5,32

5,21

5,43

7,35

0,41

0,32

0,28

0,40

0,70

1,40

3,39

8,25

30,30

170,84

2013

5,78

5,73

5,82

7,98

0,44

0,32

0,34

0,34

0,77

1,57

3,68

8,45

32,85

179,79

2014

5,22

5,20

5,24

7,05

0,41

0,34

0,31

0,38

0,66

1,31

2,98

7,92

29,69

157,02
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80 anos
ou mais

Indicador - Taxa de mortalidade atribuída a fontes de água inadequadas,
saneamento inadequado e falta de higiene, por sexo
Taxa de mortalidade atribuída a fontes de água inadequadas, saneamento inadequado e falta de higiene (Óbitos por
100 000 habitantes)
Por Sexo

Por Grupos de Idade

Ano

2015

Total

Homens

Mulheres

0a4
anos

5a9
anos

10 a
14
anos

15 a
19
anos

20 a
29
anos

30 a
39
anos

40 a
49
anos

50 a
59
anos

60 a
69
anos

70 a
79
anos

5,18

5,12

5,24

6,20

0,25

0,33

0,39

0,28

0,60

1,26

2,91

8,09

28,55

80 anos
ou mais

155,12

Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e
IBGE, Projeção da População por Sexo e Idade para o Brasil, Grandes Regiões e
Unidades da Federação 2013.

3.6.2 Taxa de mortalidade atribuída a intoxicação não intencional.
Taxa de mortalidade no país a partir de intoxicações não intencionais por ano.

Indicador - Taxa de mortalidade atribuída a intoxicação não intencional

Ano

Taxa de mortalidade atribuída a envenenamento acidental
(Óbitos por 100 000 habitantes) - Brasil

2000

0,14

2001

0,12
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Indicador - Taxa de mortalidade atribuída a intoxicação não intencional

Ano

Taxa de mortalidade atribuída a envenenamento acidental
(Óbitos por 100 000 habitantes) - Brasil

2002

0,11

2003

0,12

2004

0,11

2005

0,10

2006

0,12

2007

0,11

2008

0,10

2009

0,11

2010

0,12

2011

0,10

2012

0,13

2013

0,15

2014

0,22

2015

0,21

Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e
IBGE, Projeção da População por Sexo e Idade para o Brasil, Grandes Regiões e
Unidades da Federação 2013.
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Comentários
A questão da saúde coletiva pode ser agrupada em alguns campos de atenção. A mortalidade infantil e
materna é um desses campos secularmente privilegiados.
O número de óbitos maternos, por 100 mil nascidos vivos de mães residentes no DF em 2009 era de 67,3 e
em 2015 foi de 43,7, ou seja, uma importante redução de 35% na mortalidade materna.
Assim como as grandes capitais, o Distrito Federal vem apresentando redução no número de óbitos infantis
(Crianças de zero a um ano), de 14,4% para 12,6%23
O número de óbitos de 0 a 27 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente no DF
no ano 2000 foi de 10,7, enquanto que em 2015 foi reduzida para 8,2, ou seja, em 23,4%.

Segundo dados do Datasus24, em 2011, o Número de óbitos na idade de 0 a 27 dias por 1.000 nascidos
vivos no DF era de 8,6, a menor do Centro-Oeste mas que perde para todos os estados da Região Sul e
Sudeste, com exceção de Minas Gerais

23

(Codeplan, 2012, p. 39)

24

.http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/c0104b.htm
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Além deste tema, reconhece-se o combate a doenças epidêmicas, vinculadas ou não à presença de vetores
como um dos temas também privilegiados na atenção à saúde coletiva.
No que se refere infecção pelo vírus da imunodeficiência humana25 do tipo 1, o HIV1, em 1982, foi o ano
da notificação dos primeiros casos de AIDS no Brasil. No Distrito Federal, o primeiro caso notificado foi em
1985. A notificação de HIV, no âmbito nacional, foi instituída em 2014, mas no DF já era de notificação
compulsória desde 2009.

25

http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/05/Boletim_Epidemiologico-HIVAIDS-e-Infec%C3%A7%C3%B5es-sexualmentetransmissiveis.pdf, acesso em 23/Jul/2018.
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Desde o início da epidemia, em 1985, até dezembro de 2016, o DF tem 10.299 casos registrados de AIDS,
sendo 7.558 homens e 2.741 mulheres, na condição em que a doença já se manifestou, todavia, a
tendência é de recuo nos casos, como se observa pelos dados contidos na Figura a seguir:

Fonte: Sinan Dados provisórios digitados até 18/09/2017.
A tendência de recuo demonstra o engajamento do Distrito Federal no combate à essa doença. Outro caso
de intenso engajamento do governo local no enfrentamento às epidemias se observa no caso da Dengue,
Chikungunia e Zika, por meio de campanhas públicas de esclarecimento da população e combate ao
mosquito Aedes aegypti. No entanto, com relação a esta campanha cabe o alerta de que a campanha do
GDF foca no mosquito e na necessidade de seu extermínio, deixando de lado a responsabilidade social dos
doentes de não se deixarem picar pelo mosquito, e assim quebrar a cadeia de transmissão da doença26.
Outra doença a se dar atenção é a malária. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Malária 27
produzido pela Secretaria de Saúde do DF em 2018, a malária, é uma doença infecciosa febril aguda,
causada por protozoários, transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anopheles. Apresenta cura se for

26

Oliveira LM 2016. Pesquisa-ação em educação ambiental – empoderamento docente para práticas sustentáveis, Dissertação de mestrado,
Universidade de Brasilia, Centro de Desenvolvimento Sustentável, Brasília, UnB.
27

http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/Boletim-n%C2%BA-01_2018_Malaria-.pdf, acesso em 24/Jul/2018.
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tratada em tempo oportuno e adequadamente. A maioria dos casos de malária se concentra na região
Amazônica, área endêmica para a doença. Nas demais regiões, apesar das poucas notificações, a doença
não pode ser negligenciada, pois se observa uma letalidade mais elevada que na região endêmica.
O Distrito Federal não é considerado área de transmissão de malária. Entretanto, em todos os anos, é
registrado um número significativo de casos importados de outras regiões do país e até de outros países,
principalmente nos meses de férias. No ano de 2016, foram confirmados 29 casos de malária e em 2017, o
número passou para 34 casos confirmados por critérios clínicos e laboratoriais.
Entre as doenças com possibilidade epidêmica, mas que tem transmissão direta entre os doentes, temos a
tuberculose. De acordo com dados do Informativo Epidemiológico da Secretaria de Saúde do DF28 o Brasil e
o DF vêm reduzindo o coeficiente de incidência de tuberculose, especialmente no período de 2005 a 2015,
sendo que em 2015 o coeficiente do Brasil foi de 33, enquanto o DF apresentou coeficiente de 12,2 1 por
grupo de 100 mil habitantes, conforme figura a seguir:

28

http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Informativo-n%C2%BA-01-_2017Tuberculose-1.pdf, acesso em 24/Jul/2018.
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Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN. Base de dados gerada em dezembro de
2016.
Além das doenças de cunho epidêmico, causadas por agentes infeciosos, existe também no âmbito da
saúde coletiva uma preocupação cada vez maior com as doenças de fundo social, como as mortes por
violência no trânsito e o suicídio.
A violência no trânsito inclusive chegou a merecer, por parte da Organização das Nações Unidas uma
década internacional inteiramente dedicada ao tema, e que por sinal, encontramo-nos em sua plena
vigência: Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020 (Assembleia Geral/Resolução:
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A/RES/64/255).A taxa de mortalidade29 nas vias urbanas do DF apresenta a evolução descrita na Figura a
seguir, estando, no ano de 2015, abaixo da média brasileira que registrou 18,3 por cada 100 mil habitantes.

Outro aspecto que vem merecendo crescente atenção, sobretudo entre os jovens, é a taxa de suicídio.
O Brasil, entre os anos de 2000 e 2014, registrou 133.531 óbitos por suicídio30 e a taxa de mortalidade por
esta causa foi de 4.7 óbitos/100 mil habitantes. No mesmo período, entre os anos de 2000 e 2010 a taxa de
suicídio aumentou em 39% (de 4.1 a 5.7). Em 2011, a taxa reduziu em 33.3% (de 5.7 para 3.8), e aumentou
novamente entre os anos de 2011 e 2014 em 23.6% (de 3.8 para 4.7). Registra-se que do total de registros
de óbitos por suicídio no Brasil, 1.2% do total correspondem ao Distrito Federal.

http://www.codeplan.df.gov.br/wpcontent/uploads/2018/02/TD_36_Aplica%C3%A7%C3%A3o_da_Modera%C3%A7%C3%A3o_do_Tr%C3%A1feg
o_no_DF.pdf, , acesso em 24/Jul/2018.
30
http://bdm.unb.br/bitstream/10483/13800/6/2016_AnaGabrielleAraujoeSilva.pdf, acesso em 24/Jul/2018.
29
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Em todos esses grandes temas vinculados à saúde da população, é fundamental que políticas públicas no
campo da saúde voltem-se para ações integradas, fortalecendo a infraestrutura de atendimento primário
da população, ampliando o número de médicos e profissionais da saúde nessas unidades de atendimento.
Em 2008, 14% das famílias no DF gastavam 10% da renda com pessoas doentes, e 2,9% das famílias
dispendiam até 25% de sua renda com pessoas doentes.
O número de profissionais de saúde por habitante no DF vem aumentando em 10 anos saiu de 3,92
profissionais para cada grupo de (...) para 4,89, em 2016.
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Além disso, é preciso assegurar a continuidade das políticas de assistência à população de baixa renda, com
fornecimento de medicamentos gratuitos ou subsidiados via farmácia popular, além de melhorar o nível de
segurança alimentar da população de um modo geral. Assim, visualiza-se a ligação deste ODS 3 com outros
ODSs, como o ODS 1 e 2, e o ODS 6.
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Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
1.1. Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre,
equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes.
Indicador Produzido
4.1.2 - Taxa de participação no ensino organizado (um ano antes da idade oficial de ingresso no ensino
fundamental), por sexo
Esta taxa visa aferir a exposição das crianças a atividades de aprendizagem organizada na idade
imediatamente anterior à oficial para o ingresso no Ensino Fundamental.
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2.

Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos

os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com
deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade.
Indicador Produzido
4.2.1 - Índices de paridade (mulher/homem, rural/urbano, 1º/5º quintis de renda e outros como
população com deficiência, populações indígenas e populações afetadas por conflitos, à medida que os
dados estejam disponíveis) para todos os indicadores nesta lista que possam ser desagregados.

360

O objetivo deste indicador é medir a exposição das crianças a atividades de aprendizagem organizada na
idade imediatamente anterior à oficial para o ingresso no Ensino Fundamental.

Indicador - Índice de paridade de frequência à escola das pessoas de 5 anos de idade, por
sexo e situação do domicílio com indicação do coeficiente de variação - 2016

Índice de paridade de
frequência à escola das
pessoas de 5 anos de idade,
por sexo (mulher/homem)
(Índice)

Índice de paridade de
frequência à escola das
pessoas de 5 anos de idade,
por situação do domicílio
(rural/urbano) (Índice)

Brasil

1,01

0,99

Distrito Federal

1,01

0,72

Fonte: IBGE - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

4.3 Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às
deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos,
inclusivos e eficazes para todos.

361

Indicador Produzido
4.3.1 - Proporção de escolas com acesso a: (a) eletricidade; (b) internet para fins pedagógicos; (c)
computadores para fins pedagógicos; (d) infraestrutura e materiais adaptados para alunos com
deficiência; (e) água potável; (f) instalações sanitárias separadas por sexo; e (g) instalações básicas para
lavagem das mãos (de acordo com as definições dos indicadores WASH).

DF
%

Computad

Acesso à

Acesso

Eletricidad

à

e

Internet

100

98,2

87,9

100

98,3

90

or para fins
pedagógico
s

Infraestrutura

Abasteciment

Água

o de água

filtrada

79,9

100

100

84,9

100

100

p/ alunos c/
deficiência

Escola de
ensino
Fundamenta
l
Escola de
ensino

Fonte Tabela adaptada do IBGE - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Inep/Deed - Censo
da Educação Básica
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4.4 Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da
cooperação internacional para a formação de professores, nos países em desenvolvimento,
especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento.
Indicador Produzido
4.4.1 - Proporção de professores (a) na pré-escola; (b) nos anos iniciais do ensino fundamental; (c) nos
anos finais do ensino fundamental; e (d) no ensino médio, que receberam pelo menos a formação
mínima (por exemplo: formação pedagógica), antes ou durante o exercício da profissão, requerida para
lecionar num determinado nível de ensino num dado país.
No Brasil, a qualificação mínima exigida para cada nível educacional é: Ensino Médio ou
Normal/Magistério para a Educação Infantil; Ensino Médio ou Normal/Magistério para os anos inicias do
Ensino Fundamental; Ensino Superior (Licenciatura/Bacharelado com Complementação Pedagógica)
para os anos finais do Ensino Fundamental; Ensino Superior (Licenciatura/Bacharelado com
Complementação Pedagógica) para o Ensino Médio.

Comentários
O DF apresenta uma das melhores taxas de professores formados conforme Tabela a seguir, o que lhe
confere uma condição de vantagem no alcance da meta ODS 4.4 (Até 2030, substancialmente aumentar o
contingente de professores qualificados). No entanto, pode-se ainda deduzir que ainda há muito o que se
fazer, especialmente na capacitação para a educação infantil, segmento onde encontramos
proporcionalmente a menor proporção de docentes com a qualificação necessária (69,1%).
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Proporção de Docentes com Formação Adequada - 2017

DF %

Educação
Infantil

Ensino
Ensino
fundamental (anos fundamental
iniciais)
(anos iniciais)

Ensino
Médio

69,1

92,8

91,3

90,2

No que se refere ao quantitativo de alunos matriculados no DF há um dado preocupante: a
desproporcionalidade entre os alunos que terminam o ensino fundamental e os que prosseguem para o
nível médio, conforme se observa na Tabela a seguir:

DF - 2015

Rede Pública

Rede privada

Total

Educação Infantil

33.099

28.462

61.561

Ensino Fundamental

286.287

103.792

390.079

Ensino Médio

81.209

29.161

110.370

Total

400.595

161.415

562.010

Segundo este dado, somente 28% dos alunos matriculados no ensino fundamental do DF prosseguem os
estudos no ensino médio. Se considerarmos que esse dado é um agregado do ensino fundamental e que
não dá conta de expressar a dinâmica de evasão dentro desse segmento ao longo de seus oito anos de
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escolarização, o problema é ainda mais grave. O abandono escolar nas ultimas séries do ensino
fundamental também está disponibilizado pela SE/DF31 para 11 Coordenações Regionais de Ensino – CRE e
aponta uma taxa média 16,93% de abandono escolar, sendo que Planaltina apresenta a menor taxa, 9,17%
e Sobradinho a maior evasão escolar, 23,94%.
A baixa escolarização vai ter reflexos no mercado de trabalho, indicando as interdependências entre esse
ODS 4 e outros ODS, como o 1, 8, 10.
No quadro apresentado a educação profissionalizante terá de ser iniciada no ensino fundamental e não
apenas focada no ensino médio como se tradicionalmente pensa.
Estudos realizados pela Codeplan32, buscou identificar a eficiência técnica das escolas públicas brasileiras,
para o 5º e 9º ano do ensino fundamental, com intuito de fazer um paralelo entre a situação nacional e a
do Distrito Federal, sua Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) e as suas Regiões
Administrativas.
A eficiência técnica procura estimar a nota máxima que cada escola poderia atingir levando em
consideração os insumos relacionados às condições físicas das escolas, quantidade e qualificação dos
professores. Variáveis ligadas ao contexto em que as escolas estão imersas, como o nível socioeconômico,
são consideradas, de modo a descontar a ineficiência ligada a esses fatores. Para isso, foram utilizados os
dados do Censo Escolar e da Prova Brasil de 2013.
As principais conclusões do mencionado estudo são os seguintes: as varáveis ligadas à estrutura física da
escola têm uma relação positiva com a nota, ao passo que o contexto em que as escolas atuam tem

31

http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/censo-2017_QD_PUB_DF_MOV_EF-PAAE_211_CRE.pdf, acesso em 18/Ago/2018.
http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/fici%C3%AAncia-T%C3%A9cnica-nas-Escolas-P%C3%BAblicas-Brasileiras-asituacao-do-Distrito-Federalno-contexto-nacional.pdf, acesso em 16/Ago/2018
32
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importante impacto na eficiência; há uma maior ineficiência técnica atrelada ao 9º ano em relação ao 5º
ano. O DF está em segundo lugar no ranking de eficiência para o 5º ano e em sexto para o 9º ano. Quando
analisada a situação de sua RIDE e Área Metropolitana, percebe-se um aumento de ineficiência na medida
em que os municípios de Goiás e Minas Gerais são levados em consideração. Dentro do DF, Regiões
Administrativas mais distantes do centro apresentam menores níveis de eficiência. Há, portanto, grande
heterogeneidade no DF, a despeito de sua boa posição no ranking nacional.
Dados da Secretaria de Educação do DF33 - SE/DF indicam que o abandono dos alunos matriculado nas
creches e pré-escola do DF apresenta uma média 0,84%, sendo que a maior taxa de abandono foi
registrada em Brazlândia, 1,51% (área predominantemente rural) e a menor taxa foi registrada em
Samambaia, 0,25%.
O abandono escolar nas ultimas séries do ensino fundamental já foi tratado e demonstra a gravidade do
problema.
Adicionalmente, com base nos dados da SE/DF 34 disponibilizados em sua página da rede mundial de
computadores indicam que a taxa de abandono escolar no ensino médio, entre as 14 CREs registradas,
gira em torno 8,11 dos alunos matriculados, sendo que dentre o abandono é menor em Planaltina, 4,56% e
maior no Recanto das Emas, com 11,82% de abandono escolar.
Registre-se que os dados por nível de ensino apresentados pela SE/DF não contemplam as 14 (quatorze)
CREs informadas pela própria Secretaria, a saber: Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante,
Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho
e Taguatinga.

33
34

http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/censo-2017_QD_PUB_DF_MOV_EI_106_CRE.pdf, acesso em 18/Ago/2018
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/censo-2017_QD_PUB_DF_MOV_EM_308_CRE.pdf, acesso em 18/Ago/2018
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Diante dos dados apresentados e das reformas em curso como a instituição da nova Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), o Codese oferece sugestões de médio e longo prazo, tais como: ampliação do
atendimento educacional em todos os níveis e modalidades de ensino, tendo como prioridade a educação
Infantil (0-5 anos), bem como para o turno noturno, de modo a contemplar a Educação de Jovens e Adultos
(EJA); que as escolas sejam reformadas e adaptadas para atender às necessidades da educação integral em
tempo integral, com o objetivo de universalizá-la em Brasília; que seja efetivada a Educação Patrimonial
nas instituições de ensino em Brasília, na Educação Básica e no Ensino Superior, com a inclusão de um
programa de documentação e divulgação da história de Brasília, da construção à atualidade.
Esse conjunto de ações converge com as metas desse ODS 4, desde aquelas preocupadas com a estrutura
física das escolas como os processos de inclusão e permanência dos alunos no sistema escolar como a
aquisição de habilidades relevantes para o mundo do trabalho.
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Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e
meninas
5.1 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da
disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a
promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos
nacionais
Indicadores Produzidos
5.1.1.Proporção de tempo gasto em trabalho doméstico não remunerado e cuidados, por sexo, idade e
localização.
De acordo com o IBGE este indicador objetiva calcular o tempo despendido em trabalho doméstico não
remunerado (afazeres e cuidados). Refere-se, portanto, ao tempo médio que as mulheres e os homens
gastam na prestação de serviços domésticos para consumo próprio. Incluem preparação de alimentos,
lavar louça, limpeza e manutenção de um domicílio, lavanderia, jardinagem, cuidar de animais de
estimação, compras, instalação, manutenção e reparação de bens pessoais e domésticos, puericultura e
cuidados de doentes, idosos ou membros da família com deficiência, entre outros.
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Indicador - Proporção de tempo gasto em trabalho doméstico não remunerado e cuidados, por
sexo, idade e localização
2016

Grandes
Regiões e
Unidades da
Federação

Proporção de horas diárias dedicadas aos cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos (%)

Pessoas de 14 anos ou mais de idade

Total

Sexo

Homens

Pro
por
ção

Brasil

9,9

CV
(%)

Pro
por
ção

0,4

6,6

Grupos de Idade

Mulheres

CV (%)

0,5

Pro
por
ção

12,
5

CV (%)

0,4

14 a 29 anos

30 a 49 anos

Pro
por
ção

Pro
por
ção

8,3

CV
(%)

0,7

10,
4

CV
(%)

0,5

50 a 59 anos

Pro
por
ção

10,
8

CV (%)

0,6

60 anos ou
mais

Pro
por
ção

10,
9

CV (%)

0,6
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Indicador - Proporção de tempo gasto em trabalho doméstico não remunerado e cuidados, por
sexo, idade e localização
2016

Grandes
Regiões e
Unidades da
Federação

Proporção de horas diárias dedicadas aos cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos (%)

Pessoas de 14 anos ou mais de idade

Total

Distrito Federal

9,5

Sexo

3,2

6,7

4,4

11,
6

Grupos de Idade

3,0

7,1

4,4

10,
3

3,4

10,
5

3,9

10,
7

4,1

Fonte: IBGE - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

5.2 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança
em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública.
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Indicadores Produzidos
5.2.1 - Proporção de assentos ocupados por mulheres em (a) parlamentos nacionais e (b) governos
locais
Este indicador mede o grau em que as mulheres têm acesso igual à tomada de decisão parlamentar. A
participação das mulheres nos parlamentos é um aspecto fundamental das oportunidades das mulheres
na vida política e pública e, portanto, está ligada ao empoderamento das mulheres
Das 513 cadeiras disponíveis na Câmara dos Deputados do Brasil 35 , apenas 51 são ocupadas por
mulheres ou 9,9% do total.
No Brasil há 57.828 assentos nas Câmaras de Vereadores36 e 7.811 destes são ocupados por mulheres,
ou 13,5 do total.
5.2.2 – proporção de mulheres em posições gerenciais
Este indicador objetiva aferir a participação das mulheres em cargos gerenciais, corresponde à
proporção de mulheres no total de cargos na administração sênior e intermediária, correspondendo às
seguintes categorias: legisladores e altos funcionários; gerentes corporativos e gerentes de produção e
serviços especializados, conforme estabelecido na Classificação Internacional Uniforme de Ocupações.

35

Fonte: IBGE - TSE. Estatísticas eleitorais 2014. Disponível em http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/estatisticas/eleicoes/eleicoesanteriores/estatisticas-candidaturas-2014/estatisticas-eleitorais-2014-resultados.
36

Fonte: IBGE - TSE. http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/estatisticas/eleicoes/eleicoes-anteriores/estatisticas-eleitorais-2016/resultados.
Acesso em 22/07/2018.
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Indicador - Proporção de mulheres em posições gerenciais
Sexo

Total
Grandes Regiões
e Unidades da
Federação

Brasil
Distrito
Federal

Homens

Mulheres

Absoluto

CV
(%)

Absolut
o

CV
(%)

Proporçã
o

CV
(%)

Absolut
o

CV
(%)

Proporçã CV
o
(%)

3 526 906

3,0

2 146
329

3,3

60,9

1,5

1 380
577

3,7

39,1

2,3

75 413

9,8

41 558

13,8

55,1

7,7

33 855

11,9

44,9

9,4

Fonte: IBGE - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, adaptada

5.3 Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação,
para promover o empoderamento das mulheres.
Indicador Produzido
5.3.1. - Proporção de pessoas que possuem telefone celular móvel, por sexo.
Em 2016, no Brasil37, 77,1% possuía telefone celular, sendo que 75,9% dos usuários eram homens e
78,2% eram mulheres.

37

https://indicadoresods.ibge.gov.br/objetivo5/indicador5b1, acesso em 24/Jul/2018.
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Comentários
De acordo com a ONU a implementação das metas referentes ao ODS 5 parte de importantes conquistas e
avanços já promovidos pelo Estado Brasileiro, como a instituição da Lei 11340/06 (Lei Maria da Penha), que
cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Por outro lado, responde a
desafios que permanecem como obstáculos à garantia plena dos direitos das mulheres e meninas no país
nos seguintes campos: empoderamento econômico; empoderamento político e Representatividade;
Educação; Saúde; e enfrentamento à violência contra as Mulheres.
Para que as metas relativas a este Objetivo sejam alcançadas faz-se necessário o monitoramento dos
direitos e o aprimoramento da qualidade de serviços e equipamentos públicos já existentes, de modo a
garantir que funcionem adequadamente e com equidade para todas as mulheres. Além disso, depende
também da promoção de outros avanços necessários para combater as desigualdades de gênero no Brasil,
sempre articuladas com estratégias de combate ao racismo e outras formas de discriminação.
A violência contra mulheres no DF, desde 2015, tem merecido uma atenção especial da Secretaria de
Estado da Segurança Pública e da Paz Social38, e é compatível com a orientação da ONU de efetuar
registros regulares e o acompanhamento dos casos.
Desde 2015 foram registrado 39 feminicídios no DF, conforme Tabela a seguir:

38

http://www.ssp.df.gov.br/violencia-contra-a-mulher/, acesso em 15/07/2018
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DF

2015

2016

2017

2018**

Total

Feminicídio

5

19

7

8

39

Com relação à violência doméstica, o DF vem acompanhando desde 2010, conforme Figura a
seguir:

Desde 2009, a caracterização dos crimes sexuais39, especialmente no que se refere ao estupro,
passa a ser monitorada por força da Lei nº 12.015, de 2015, que alterou o Código Penal (Decreto-

39

O crime de estupro com a nova redação dada pela Lei nº 12.015, de 2015, ao Art. 213, ficou assim caracterizado: Constranger alguém, mediante
violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Já o crime de violação
sexual passou a ser conceituado pela Lei nº 12.015, de 2015, conforme redação do Art. 215: Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso
com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima:
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Lei nº 2.848, de 7/12/1940). Os dados do DF para tais crimes se apresentam conforme Figura a
seguir.

Outro aspecto importante no que se refere à equidade de gênero é a situação encontrada relativa
ao tempo despendido em trabalho doméstico não remunerado (afazeres e cuidados). Os dados
para este indicador no DF em 2016 foram os seguintes:

Sexo

Homens

DF
6,7
Horas/dia

Idade -anos

Mulheres

14 a 29

30 a 39

50 a 59.

60 ou mais

11,6

7,1

10,3

10,5

10,7
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A participação feminina na política reflete a participação em nível nacional, uma vez que o Brasil
apresenta uma das menores participações femininas em todo o mundo. No que pese a alteração
da Lei nº. 9.504/1997, que estabelece normas para as eleições, para consignar, desde 2009 que
cada partido ou coligação passe a ter a obrigação legal de preencher o mínimo de 30% (trinta por
cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo para cargos
escolhidos pelo sistema proporcional (Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias
Legislativas e Câmaras Municipais), a baixa participação de mulheres ainda é uma realidade a ser
superada.
O DF reproduz neste aspecto a realidade nacional. A proporção de mulheres ocupando assentos
em parlamentos e governos locais, em 2014, foi a seguinte:

Sexo
Total de
Deputados

376

Homens

Mulheres

Câmara
Legislativa do
DF

24

19 (79%)

5 (21%)

Câmara de
Deputados

8

7 (87,5%)

1 (12,5%)

Governo do DF

21

20 (95%)

1 (5%)

Por sinal, a restrita participação política se reflete no empoderamento econômico. Observe-se que
em 2016, dos 75.413 cargos de direção e especializados disponíveis no DF, a proporção de
ocupação dos mesmos está descrita na tabela a seguir:

Sexo

DF - %

Homens

Mulheres

55,1

44,9

Observa-se também que a proporção de pessoas de 10 anos ou mais de idade que possuem telefone móvel
celular no DF em 2016 era de 89%, assim distribuído:

Sexo

DF - %

Homens

Mulheres

89

90,2

Os dados mostram que é preciso enfrentar a violência e todas as formas de discriminação,
combater o racismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia, tráfico de pessoas, trabalho
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infantil, violência sexual, física, letal e outras formas de violência, respeitando a vida e
promovendo a solidariedade e que estas ações serão possíveis mediante o fortalecimento, a
ampliação e divulgação da rede de enfrentamento à violência, acolhimento das vítimas e
familiares, bem como proteção das testemunhas.
A gestão por resultados integrada de todos os órgãos de segurança pública com planejamento e
aperfeiçoamento na execução dos processos internos, bem como promoção e a valorização dos
profissionais de segurança pública, com vistas a atingir a excelência dos serviços prestados à
comunidade é outra medida proposta pelo Codese.
Mas será preciso elaborar planos de prevenção à violência com ações de programas sociais
adequados aos segmentos sociais mais vulneráveis, tais como jovens, mulheres.
A educação cumpre um importante papel para o atingimento das metas preconizadas neste ODS,
ao promover o diálogo, a cooperação e o respeito às diferenças, a igualdade de direitos, sem
discriminações por motivo de orientação sexual, identidade de gênero, de raça e etnia.
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Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e
saneamento para todos
6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos.
Indicador Produzido
6.1.1 - Proporção da população que utiliza serviços de água potável gerenciados de forma segura.
O indicador é definido como a proporção da população que utiliza formas de abastecimento de água
que reúnam simultaneamente as seguintes características: abastecida por fontes aprimoradas de água
(o que incluí rede geral, poços artesianos, poços rasos protegidos, nascentes protegidas ou água de
chuva armazenada); localizada no domicílio ou no terreno do domicílio, disponível quando necessário, e
livre de contaminação fecal ou química.

Indicador - Proporção da população que utiliza serviços de água potável
gerenciados de forma segura (%) - Brasil
2016
Total

97,9
Grande Região

Norte

95,1

Nordeste

94,6

Sudeste

99,7

Sul

99,8
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Indicador - Proporção da população que utiliza serviços de água potável
gerenciados de forma segura (%) - Brasil
2016
Centro-Oeste

99,6
Situação do domicílio

Rural

99,3

Urbana

90,0
Grupos de Idade

0 a 14 anos

97,2

15 a 29 anos

97,8

30 a 59 anos

98,3

60 anos ou mais

98,3
Sexo

Homem

97,8

Mulher

98,1
Cor ou raça

Branca

99,1

Preta ou Parda

97,0

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD
Contínua
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6.2 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via
cooperação transfronteiriça, conforme apropriado.

Indicadores produzidos
6.2.1 - Grau de implementação da gestão integrada de recursos hídricos (0-100)
A Gestão Integrada de Recursos Hídricos (GIRH, ou IWRM, sigla em inglês) é definida como um processo
que promova o desenvolvimento coordenado e o gerenciamento da água, da terra e recursos
relacionados, a fim de maximizar o bem-estar econômico e social de forma equitativa, sem
comprometer a sustentabilidade dos ecossistemas vitais, levando em consideração os aspectos
hidrológicos e técnicos, bem como os aspectos socioeconômicos e as dimensões políticas e ambientais.

Indicador - Grau de implementação da gestão integrada de
recursos hídricos (0-100)
Brasil
Grau de implementação da gestão integrada de recursos hídricos
(Percentual) - 2016
50,5
Fonte: ANA - Agência Nacional de Águas
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Comentários
O Distrito Federal está localizado nas cabeceiras de três Regiões Hidrográficas: Tocantins-Araguaia, Paraná
e São Francisco. Em função da proximidade das nascentes, os mananciais possuem baixa disponibilidade
hídrica. O manancial do rio Descoberto forma um lago que se constitui, atualmente, na mais importante
fonte hídrica de abastecimento de água do DF
A Codeplan informou que em 2017 a CAESB abasteceu com água 98,14% de das residências do DF (e o IBGE
informa que este percentual em 2016 era de 99,4%), tendo coletado e tratado o esgoto de 85,46% dos
domicílios do DF. Registre-se que do esgoto que não é coletado, 10,53% é destinado para fossas sépticas.
Em conformidade com a informação produzida pela ANA, o DF coleta e trata 83,08 do esgoto produzido e
seriam necessários investimentos da ordem de R$ 1,3 bilhões de reais os sistema de coleta e R$ 0,40
bilhões de reais em tratamento.
A recente crise hídrica enfrentada pelo DF fez com que os habitantes do DF percebessem a necessidade de
garantir este importante recurso natural essencial para todas as atividades humanas. E mais, percebeu-se
que é preciso contribuir para ampliar a oferta de água bruta, reduzir as perdas nos sistemas de
abastecimento urbano e rural e pactuar com os municípios goianos e mineiros a revitalização do território
do DF.
É importante assinalar que a origem dessa crise hídrica no DF não se restringe às condições climáticas e
meteorológicas adversas:
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segundo a ANA, além da combinação de chuvas abaixo da média e altas temperaturas, contribuíram para a
crise de abastecimento de água em Brasília em 2017, principalmente a população abastecida pelos
reservatórios do Descoberto e Santa Maria: as captações clandestinas, ocupação desordenada, aumento da
população – na ordem de 60 mil por ano em média, segundo o IBGE – e ausência de obras estruturantes
por mais de 16 anos.
Desde 2010 estudos indicavam a necessidade de investimentos em novos mananciais e reforço dos
existentes para diminuição do risco de desabastecimento. Consta do Atlas Brasil elaborado pela ANA que o
DF apresentava baixa garantia hídrica já para 2015. Nesse sentido, foram propostos dois grandes
empreendimentos: os sistemas produtores Corumbá IV e Lago Paranoá, além do reforço estruturante ao
sistema Santa Maria-Torto, que inclui o subsistema do Bananal.

Fonte :Conjuntura de recursos hídricos no Brasil 201740.

40

Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 2017: relatório pleno/Agência Nacional de águas. Brasil: ANA, 2017.
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Em 2017 a crise hídrica se instalou, e dentre as ações emergenciais adotadas pelo Governo do DF, por meio
da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA), para enfrentar
a crise, efetivou-se: a suspensão das permissões para perfuração de poços artesianos e cisternas, b) a
suspensão de concessões de novas outorgas aos caminhões-pipa, até posterior deliberação da ADASA, c)
redução no horário permitido para captação de água por caminhões-pipa e, d) finalmente, após redução da
pressão na rede de distribuição, foi implantado racionamento de água em sistema de rodízio, visando
reduzir o consumo.

As principais áreas afetadas pela falta de abastecimento de água e de saneamento são:
ecossistema, turismo, trabalho, saúde, educação e cidadania.
As interdependências entre as metas do ODS 6 e outros ODS como o 1, 2, 3 e 8 já vem sendo
evidenciados pelos organismos Internacionais, conforme se pode visualizar no quadro a seguir:
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De acordo com Organização Mundial para a Saúde, para:
•

Cada R$ 1,00 investido em saneamento gera economia de R$ 4,00 na saúde;

•

Em 2013, segundo o Ministério da Saúde (DATASUS), foram notificadas mais de 340
mil internações por infecções gastrintestinais no país;

•

O custo de uma internação por infecção gastrintestinal no Sistema Único de Saúde
(SUS) foi de cerca de R$ 355,71 por paciente na média nacional.

•

Se 100% da população tivesse acesso à coleta de esgoto haveria uma redução, em
termos absolutos, de 74,6 mil internações. 56% dessa redução ocorreria no Nordeste

•

Em 2013, o país teve mais de 14 milhões de casos de afastamento por diarreia ou
vômito;

•

A cada afastamento as pessoas ficaram longe de suas atividades por 3,32 dias em
média. Isso significa que essas doenças causaram 49,8 milhões de dias de
afastamento ao longo de um ano.

•

Em 2015, o custo com horas não trabalhadas alcançou R$ 872 milhões. Para 2035,
espera-se um custo com horas não trabalhadas de R$ 730 milhões. Isso equivale a
uma economia de R$ 142 milhões no ano de 2035 em relação ao estimado para
2015.

•

Em 2013, tivemos 391 mil Internações por conta de doenças gastrointestinais
infecciosas;

•

Deve haver redução das despesas com internações por infecções gastrointestinais na
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rede hospitalar do SUS. Esses gastos deverão passar de R$ 95 milhões em 2015
para R$ 72 milhões em 2035

•

Em vinte anos (2015 a 2035), considerando o avanço gradativo do saneamento, o
valor presente da economia com saúde, seja pelos afastamentos do trabalho, seja
pelas despesas com internação no SUS, deve alcançar R$ 7,239 bilhões no país.
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É imperioso que se garanta o acesso a água para realização de todas as atividades humanas. Neste setor, é
imprescindível a contribuição do setor público para ampliar a oferta de água bruta, reduzir as perdas nos
sistemas de abastecimento que hoje representa 35,21% da água produzida 41 e pactuar com os
municípios goianos e mineiros a revitalização do território do DF.

Ações como o Programa

Produtor de Água da Agência Nacional de Águas (ANA) são importantes nesse contexto, pois
podem levar à uma maior oferta de agua nos mananciais.
Por outro lado, cabe ao setor privado compete reduzir o consumo de água em seus processos e à
população usar racionalmente a água.
Há diversos planos em andamento no DF, tais como CORSAP-DF/GO – Consórcio Público de Manejo dos
Recursos Sólidos e das Águas Pluviais da RIDE; Plano Estratégico do Centro-Oeste, elaborado pela SUDECO
para o período de (2007-2020), entre outros sendo necessário integrá-los, tanto para evitar duplicidade de
estudos e até mesmo de ações, como para alcançar as metas indicadas no ODS 6.
Finalmente, para que se compreenda a importância e transversalidade deste ODS, cabe recuperar o
conceito de segurança hídrica da ONU-Água, de 2013, que corresponde à capacidade de uma população
para assegurar o acesso sustentável a quantidades adequadas de água de qualidade aceitável para
sustentar os meios de subsistência, o bem-estar humano e o desenvolvimento socioeconômico; para
garantir a proteção contra tanto a poluição quanto os desastres relacionados com a água; e para preservar
os ecossistemas, num clima de paz e estabilidade política42.

41

Instituto Trata Brasil, http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-brasil/dados-regionais, acesso em 16/07/2018.

42

UN-WATER. Water Security and the Global Water Agenda. Gênova: UN-Water, 2013. Disponível em:
http://www.unwater.org/app/uploads/2017/05/analytical_brief_oct2013_web.pdf
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Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível
à energia para todas e todos
7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia
Indicadores Produzidos
7.1.1 - Percentagem da população com acesso à eletricidade
Este indicador refere-se à proporção da população que tem acesso à eletricidade em seus domicílios. O
acesso à eletricidade aborda questões críticas importantes em todas as dimensões do desenvolvimento
sustentável, envolvendo uma ampla gama de impactos sociais e econômicos, incluindo a facilitação do
desenvolvimento de atividades geradoras de renda baseadas no domicílio e o alívio da carga das tarefas
domésticas.
Em 2015, de acordo como IBGE, cerca de 99,7% dos brasileiros tinham acesso à energia elétrica
7.1.2 - Percentagem da população com acesso primário a combustíveis e tecnologias limpos
É o percentual das pessoas que utilizam combustíveis e tecnologias limpas para cozimento,
aquecimento e iluminação em relação ao total da população que reportou essa informação. Carvão,
lenha e querosene) de acordo com a normativa da OMS (Organização Mundial da Saúde) não são
considerados combustíveis limpo porque comprometem a qualidade do ar doméstico, com relação à
combustão doméstica de combustíveis.
No caso do Brasil, a utilização doméstica de combustíveis só é estatisticamente relevante para cocção,
não sendo levados em consideração aqueles utilizados para aquecimento e iluminação.
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Pela PNAD, até 2015, os seguintes combustíveis eram disponibilizados para que o entrevistado marcasse
aquele de uso predominante: 1 - Gás de botijão, quando o fogão utiliza gás liquefeito de petróleo,
comumente chamado gás engarrafado ou de botijão; 2 - Gás canalizado, quando o fogão utiliza gás
canalizado, também chamado de gás encanado ou de rua; 3 - Lenha, quando o fogão utiliza madeira,
folha ou casca de vegetais; 4 - Carvão, quando o fogão utiliza carvão vegetal ou mineral; 5 - Energia
elétrica, quando o fogão utiliza energia elétrica; 6 - Outro combustível, quando o fogão utiliza
combustível distinto dos anteriores (querosene, óleo, álcool etc.
Em 2015, de acordo como IBGE, cerca de 96,1% dos brasileiros tinham acesso à energia elétrica.
7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética
global
Indicador Produzido
7.2.1 - Participação das energias renováveis na Oferta Interna de Energia (OIE)
O IBGE optou por considerar a participação das energias renováveis na oferta, e não no consumo, por
conta de duas situações. A primeira está relacionada ao consumo de energia elétrica, uma vez que não
há como saber exatamente origem da energia demandada quanto a fontes renováveis ou não
renováveis. A segunda, e mais significativa, diz respeito à representatividade deste indicador: nos países
da OCDE, por exemplo, o Consumo Final de Energia representa cerca de 69% da Oferta Interna de
Energia (OIE), que é toda a energia necessária para movimentar a economia de uma região ou país, num
determinado espaço de tempo (sendo a soma do consumo final de energia nos setores da economia
com o consumo próprio do setor energético, com as perdas nos processos de transformação de energia
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e com as perdas na transmissão, distribuição e armazenagem de energia). No caso do Brasil, este
percentual seria próximo de 24%, deixando de lado a maior parte da energia gerada.

No Brasil, Empresa de Pesquisa Energética43 (EPE), informa que a repartição de oferta interna de energia
(OIE) é a seguinte:

Renováveis
Biomassa de

Hidráulica

Lenha e

cana-de-

Carvão

açúcar

vegetal

17,5%

12,6%

Total
Lixívia e Outras
43,5%

8,0%

5,4%

Não Renováveis
Petróleo e

Gás natural

deriváveis
36,5%

43

Carvão

Total
Urânio

Outras

1,5%

0,7%

mineral
12,3%

5,5%

56,5

https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3%ADntese%20do%20Relat%C3%B3rio%20Final_2017_Web.pdf, acesso em 16/07/2018
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7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética
Indicador Produzido
7.3.1 - Intensidade energética medida em termos de energia primária e de Produto Interno Bruto (PIB)
O IBGE explica que para este indicador, quanto menor for a relação entre a OIE e PIB, maior será a
eficiência no uso da energia. Para efeitos de comparação internacional, o PIB é medido em termos
constantes de PPC (paridade do poder de compra). A escala vai de 01 a 0,10, conforme Tabela a seguir:

Indicador - Intensidade energética da Oferta Interna de
Energia (OIE) - Brasil - 2011-2016
Ano

(tep/mil US$ PPP 2011)

2011

0,09

2012

0,09

2013

0,09

2014

0,10

2015

0,10

2016

0,10
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Comentários
No Distrito Federal44 99,38% dos domicílios são atendidos pelo sistema elétrico da Companhia Energética
de Brasília - CEB, sendo estimados em torno de 5.200 os domicílios com ligações clandestinas (gambiarras)
o que perfaz aproximadamente 17 mil habitantes se beneficiando desse sistema irregular de ligação
elétrica.
A geração e o consumo45 de energia no DF estão explicitados nas Tabelas a seguir:

Geração de Energia (GWh)

44
45

2012

2013

2014.

2015.

2016.

Variação%
2016/2015

Part. %
(2016)

Brasil

552.498

570.025

590.479

581.486

578.898

-0,4

100

Brasília

130

192

127

119

85

-28,7

0,01

Codeplan
Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2017 – ano base 2016. Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
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Consumo de Energia (GWh)

2012

2013

2014.

2015.

2016.

Variação%
2016/2015

Part. %
(2016)

Brasil

448.176

463.134

474.823

464.976

460.829

-0,9

100

Brasília

6.181

6.533

6.772

6.648.

6.511

-2,1

1,4

A geração de energia no DF é baixa se observado o contexto nacional, mas como o Brasil não
tem apresentado déficit de energia desde 2017, este fato não tem impactado o DF.
Um dado relevante é o status do país como portador da matriz energética mais renovável dentre
os países industrializados, que se relaciona fortemente com o ODS 13 de ação contra a mudança
global do clima. Sob este aspecto, embora não tenhamos vivenciado déficits de energia, essa
estabilidade tem sido conquistada ao custo do acionamento de termelétricas, mais poluidoras, e
que resultam no aumento das tarifas de energia.
Considerando-se que este insumo é fundamental para o desenvolvimento das atividades
produtivas, e a manutenção do país o Codese entende que é preciso garantir o fornecimento de
energia elétrica, a eficiência energética e diversificação da matriz, bem como adaptar e mitigar as
mudanças climáticas.

Já vimos que a produção e o consumo de energia são temas visceralmente relacionados com as
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mudanças climáticas em curso. Sobre este tema, cabe ainda assinalar que o Brasil assumiu
compromisso em combate-la, tendo apresentado sua Contribuição Nacionalmente Determinada
(NDC, conforme sua sigla em inglês) em 2015 no âmbito das negociações do Acordo de Paris.
Desta forma, cada ente federado, inclusive o DF, está implicado no compromisso de: a) aumentar
a utilização de fontes renováveis, de modo que a matriz energética brasileira atinja, em 2030, uma
participação de 28% a 33% de fontes renováveis (eletricidade e biocombustíveis) além da geração
hidráulica; b) dobrar a participação de fontes renováveis (excetuando a geração hidráulica),
atingindo cerca de 23% da matriz elétrica brasileira até 2030; c) expandir o consumo de
biocombustíveis, aumentando a oferta de etanol até 2030 em pelo menos 85%, ampliando o
percentual de biocombustíveis avançados na oferta de combustíveis e aumentando a quota de
biodiesel na mistura do diesel para pelo menos 10% até 2030; d) aumentar em mais de três vezes
até 2030 a participação de energia eólica de 4% (níveis de 2015) para 13% na matriz elétrica;
alcançar 10% de ganhos de eficiência no uso de eletricidade até 2030.
Apesar da posição confortável do país com relação a este Objetivo devido a suas circunstâncias nacionais e
escolhas históricas feitas no passado para se privilegiar a produção hidrelétrica, é preciso evoluir no
quesito, visto que o desenvolvimento econômico e social vem geralmente acompanhados de um aumento
pela demanda de energia.
O desafio adicional de assegurar energia para todos os habitantes do DF e para assegurar as atividades
produtivas aqui desenvolvidas envolve a necessidade de se utilizar uma grande variedade de fontes de
energia, ligadas em rede ou não, mas sempre orientado para o respeito aos recursos naturais.

394

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos
8.1 Sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as circunstâncias nacionais e, em
particular, um crescimento anual de pelo menos 7% do produto interno bruto [PIB] nos países menos
desenvolvidos
Indicador Produzido
8.1.1 - Taxa de crescimento real do PIB per capita
Este indicador mostra o crescimento econômico na região, fundamental para a geração de postos de
trabalho.

Variável - Taxa de crescimento real do PIB per capita (%)
Brasil
Ano
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2,93

-0,02

1,67

-0,17

4,44

1,96

2,75

4,88

-1,17

6,45

2,97

0,97

2,08

-0,36 -4,34

-4,40

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais e Coordenação de
População e Indicadores Sociais
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8.2 Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da diversificação, modernização
tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e dos setores
intensivos em mão de obra.
Indicador Produzido
8.2.1 - Taxa de variação anual do PIB real por pessoa ocupada
O indicador objetiva mostrar o crescimento econômico por trabalhador, contribuindo com informações
para o monitoramento da produtividade do trabalho na região e obteve a variação indicada na Tabela a
seguir:

Indicador - Taxa de crescimento real do PIB por
pessoa empregada - Brasil - 2001-2015
Ano

Variação em volume (%)

2001

1,84

2002

0,79

2003

0,69

2004

1,16

2005

1,08

2006

1,43
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Indicador - Taxa de crescimento real do PIB por
pessoa empregada - Brasil - 2001-2015
Ano

Variação em volume (%)

2007

3,76

2008

4,12

2009

-0,14

2010

4,67

2011

2,70

2012

1,37

2013

1,92

2014

0,18

2015

1,06

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de
Contas Nacionais

8.3 Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a expansão do acesso aos
serviços bancários, de seguros e financeiros para todos.
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Indicadores Produzidos
8.3.1 - (a) Número de agências bancárias por 100 000 adultos e (b) número de postos de multibanco
(ATM) por 100 000 adultos
Este indicador é importante porque os Pontos de Atendimento são canais de acesso físico aos serviços
financeiros.
No Brasil, o número de agências por 100 mil adultos em 2007 era de 13,1 e em 2016 passou para 14,2.
No que se refere ao número de caixas de atendimento (ATMs), em 2007 havia 110,6 para cada 100 mil
adultos e em 2016, constatou-se uma pequena redução para 110,3.
8.3.2 - Proporção de adultos (15 ou mais anos) com uma conta num banco ou em outra instituição
financeira ou com um serviço móvel de dinheiro
Este indicador considera pessoas físicas maiores de 15 anos que detenham a titularidade de contas de
depósito ou de ativos financeiros sob a forma de bens, direitos e valores, mantidos ou administrados
pelos bancos comerciais, múltiplos, de investimento e pelas caixas econômicas, tomando-se por base
apenas um CPF.
Em 2017, no Brasil, 66,1% da população de adultos possuía conta bancária ou de outro provedor
financeiro oficial. Em 2016, a proporção passou a ser de 87,1% dos brasileiros adultos.
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Comentários
Em 2015, de acordo com o IBGE, o Distrito Federal confirmou sua posição com o maior PIB per capita do país, com o
valor de R$ 73.971,05, cerca de 2,5 vezes maior que o PIB per capita do Brasil. Na sequência, estão São Paulo, Rio de
Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.
Nesta região, o Distrito Federal, que concentra a maior parte da administração pública federal, tem a terceira maior
participação da remuneração dos empregados (56%) no PIB.
O gráfico a seguir revela a variação real anual do PIB Brasil e do PIB DF e evidencia que o desempenho da atividade
econômica do Distrito Federal sentiu os efeitos desfavoráveis dos juros elevados, da alta taxa de inflação,
do desemprego e da redução da renda do trabalhador, bem como das medidas fiscais mais restritivas,
adotadas pelos governos federal e local.

Fonte Produto Interno Bruto do Distrito Federal - 201546

46

Produto Interno Bruto do Distrito Federal – 2015, CODEPLAN, acesso em 19/07/2018.
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Em 2014, havia 1.045.750 pessoas formalmente empregadas. Em 2015 houve uma redução para
1.036.75847, de acordo com a Codeplan, assim distribuídas:

Setor

Quantidade de vínculos

Serviços

424.818

Administração Pública, Defesa e Seguridade

393.898

Comércio

143.734

Construção

34.045

Indústria de transformação

22.272

Água e Esgoto

7.839

Agricultura

5.273

Eletricidade e gás

2.696

Indústria extrativista
Organismos Internacionais
Total

47

http://bsbpaineis.codeplan.df.gov.br/#0, acesso 19/07/2018
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511
1.672
1.036.758

A citada pesquisa também indica que o desemprego tem sido maior entre as mulheres, conforme a figura a
seguir:

O salário médio mensal dos trabalhadores formais no DF é de 5,3 salários mínimos, fato que
coloca o DF no 7º lugar no ranking dos locais que melhor remunera no país e dentre os 5.570
municípios brasileiros.
De acordo como o IBGE, a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total em
2016 era de 45,9%. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário
mínimo por pessoa, no mencionado ano, o DF tinha 30,9% da população nessas condições.
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Em pesquisa consolidada em 2014, a Codeplan48, a condição de estudo e trabalho entre os jovens
de 15 a 29 anos entre está traduzida na Figura a seguir:

O percentual de pessoas do sexo feminino que não trabalhava e nem estudava em 2013 era duas
vezes maior que das pessoas do sexo masculino. De acordo com os pesquisadores, dentre estes
jovens, 81% desempenham afazeres domésticos, sendo que grande parte do tempo dos jovens
“nem-nem”, composto majoritariamente por mulheres jovens negras. Este é um dos pontos que
conectam este ODS 8 com o ODS 5 que trata da igualdade de gênero.
Outro aspecto importante dentro deste ODS é a relação com a infância e juventude.
Os órgãos oficiais registram a existência de trabalho infantil no DF e a Codeplan49, em 2013
analisou e condensou os números desta tragédia. Caracteriza-se como trabalho infantil aquele
realizados por pessoa de 5 a 17 anos de idade que são inseridos no mercado de trabalho, e
geralmente, em decorrência disso, afastados dos estudos. A relação também deste ODS 8 com o
ODS 4 da educação é evidente.
48

Codeplan - Os jovens no Distrito Federal: um olhar sobre suas condições de estudo e ocupação, 2014.

49

Idem.
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A Codeplan registrou que o Brasil vem apresentando um a tendência de redução do trabalho
infantil desde 2005, assim como o DF, conforme Figura a seguir:

Observou-se também que no DF há mais pessoas do sexo masculino que feminino na condição
de crianças e adolescentes ocupados no mercado de trabalho, de acordo com figura a seguir:
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Destaque-se que o percentual de crianças e adolescentes ocupados crescia com o aumento da
idade, especialmente na faixa de 15 a 17 anos, de acordo com Figura a seguir:

O setor de Turismo é o que que mais emprega no DF. As Atividades Características do Turismo – ACTs50, tais como
alojamento, alimentação, transporte, auxiliar de transporte, agência de viagem, aluguel de transporte , cultura e
lazer, em 2009 contemplavam cerca de 23.600 pessoas no DF, ou 3,78 % dos empregos disponíveis na economia.

50

http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Indicadores-B%C3%A1sicos-do-Emprego-no-Turismo.pdf, acesso em 23/07/2018.
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Dentro deste setor, é possível visualizar que o transporte é a atividade que mais emprega e a que menos emprega é
a de aluguel de transporte, conforme consta da Figura a seguir:

Isso demonstra que a logística de locomoção é o aspecto central no setor de turismo, que precisa ser
ordenado e planejado para um melhor impulsionamento do setor.
Importante ressaltar que nos países líderes no turismo mundial, o setor responde por 5% dos empregos
disponíveis na economia.
Segundo os dados mais atuais do IBGE, até 2016, havia 279 estabelecimentos turísticos no DF, 15.020 leitos
simples, 24.404 leitos duplos e 479 unidades adaptadas, números que provavelmente apontam para o
crescimento dos empregos disponíveis no setor e incremento de sua participação na economia do DF.
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No DF, segundo a FEBRABAN51, há 1.198 Postos de Atendimento do Banco de Brasília (BRB). Considerandose que a população estimada no DF é de 3.039.444 pessoas, há uma Agência bancária para cada trinta
pessoas, apenas se considerar o Banco oficial do DF.

51

http://www.buscabanco.com.br/AgenciasCidades.asp?uf=DF&municipio=&bairro, Acesso em 18/07/2018
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Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação
9.1 Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar significativamente a
participação da indústria no setor de emprego e no PIB, de acordo com as circunstâncias nacionais, e
dobrar sua participação nos países menos desenvolvidos
Indicadores produzido
9.1.1 - Valor adicionado da indústria em proporção do PIB e per capita
Este indicador procura medir a participação da indústria de transformação no total da economia
(PIB), podendo indicar o grau de industrialização de uma economia.
A participação da indústria DF no PIB industrial nacional foi de 0,9%, em 2015, e representou
R$ 10,0 bilhões52.
9.1.2 - Emprego na indústria em proporção do emprego total
De acordo com o Relatório “A Indústria em Números”53 produzido pela Confederação Nacional
da Indústria – CNI, a participação do setor no PIB, no emprego e na massa salarial tem sofrido
retração, de acordo com a figura a seguir:

52

https://bucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/0c/ce/0cce79fc-122d-4ca1-bd3168a01f8e50ab/industria_numeros_julho2018.pdf, acesso em 23/07/2018.
53

https://bucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/0c/ce/0cce79fc-122d-4ca1-bd3168a01f8e50ab/industria_numeros_julho2018.pdf, acesso em 23/07/2018.
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9.2 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos
os países, particularmente os países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e
aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão
de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento
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Indicadores produzidos
9.2.1 - Dispêndio em P&D em proporção do PIB
A Pesquisa e Desenvolvimento - P&D consiste em qualquer trabalho criativo e sistemático realizado com
a finalidade de aumentar o estoque de conhecimentos, inclusive o conhecimento do homem, da cultura
e da sociedade, e de utilizar estes conhecimentos para descobrir novas aplicações. Para o caso em tela,
busca-se relacioná-la ao PIB.

Indicador - Dispêndio em P&D em proporção do PIB - Brasil - 2000-2015
Ano

(%)

2000

1,05

2001

1,06

2002

1,01

2003

1,00

2004

0,96

2005

1,00

2006

0,99

2007

1,08

2008

1,13

2009

1,12

2010

1,16
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Indicador - Dispêndio em P&D em proporção do PIB - Brasil - 2000-2015
Ano

(%)

2011

1,14

2012

1,13

2013

1,20

2014

1,27

2015

1,28

Fonte: IBGE, Sistema de Contas Nacionais - CONAC; e Estimativas da População - COPIS

410

9.2.2 - Pesquisadores (em equivalência de tempo integral) por milhão de habitantes

O dispêndio em P&D desenvolvido internamente em uma unidade específica refere-se ao montante de
recursos monetários gastos em P&D em referida unidade informante específica. A Equivalência de
Tempo Integral (ETI) refere-se à proporção de horas efetivamente gastas nas atividades de P&D ao
longo de um período de referência dividido pelo número total de horas convencionalmente trabalhadas
no mesmo período.

Indicador - Pesquisadores (em
equivalência de tempo integral)
por milhão de habitantes - Brasil 2000-2014

Ano

Pesquisadores por milhão
de habitantes (%)

2000

298

2001

340

2002

401
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Indicador - Pesquisadores (em
equivalência de tempo integral)
por milhão de habitantes - Brasil 2000-2014
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Ano

Pesquisadores por milhão
de habitantes (%)

2003

426

2004

486

2005

512

2006

546

2007

557

2008

592

2009

627

2010

687

2011

738

Indicador - Pesquisadores (em
equivalência de tempo integral)
por milhão de habitantes - Brasil 2000-2014

Ano

Pesquisadores por milhão
de habitantes (%)

2012

789

2013

838

2014

888

Fonte: IBGE, Sistema de Contas
Nacionais - CONAC; e Estimativas
da População - COPIS

9.3 Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos países em
desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício para, entre outras coisas, a
diversificação industrial e a agregação de valor às commodities
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Indicadores produzidos
9.3.1 - Proporção do valor adicionado nas indústrias de média e alta intensidade tecnológica no valor
adicionado total.
A intensidade tecnológica, em geral, é definida a partir da intensidade de P&D (gasto em P&D/valor
adicionado). A classificação por intensidade tecnológica pode ser interessante para identificar algumas
diferenças estruturais entre o padrão de esforços inovativos e de mudança tecnológica de países
desenvolvidos e em desenvolvimento.

Indicador - Proporção do valor
adicionado nas indústrias de média e alta
intensidade tecnológica no valor
adicionado total - Brasil - 2010-2015
Ano

(%)

2010

36,6

2011

36,8

2012

36,0

2013

37,0

2014

34,5

2015

30,7

Fonte: IBGE, Sistema de Contas Nacionais
- CONAC; e Estimativas da População COPIS
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Comentários
Segundo a ONU, o ODS 9 visa a desenvolver infraestrutura sustentável; promover a industrialização
inclusiva e sustentável; aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas a serviços
financeiros; modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis; fortalecer a
pesquisa científica e melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais; e aumentar
significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação – especialmente nos países em
desenvolvimento.
Este Objetivo apresenta, em síntese, três áreas estruturantes da Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável: infraestruturas resilientes, industrialização inclusiva e sustentável e
o avanço tecnológico.
Considera-se que a liderança deste Objetivo deve ser partilhada entre o governo e o setor produtivo.
Quando se fala em partilhar responsabilidades, pode-se vislumbrar que a definição dos investimentos em
infraestrutura a serem realizados pode caber ao governo, e ao setor privado executá-los.
É importante destacar que o investimento em infraestrutura e no setor industrial é essencial para a
economia do país e, portanto, do DF. Modernamente, deve-se também pensar que o investimento deve
apontar para a evolução rumo a um modelo de economia circular que busca redefinir a noção de
crescimento, com foco em benefícios para toda a sociedade.
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A economia circular pretende dissociar a atividade econômica do consumo de recursos finitos, e eliminar
resíduos do sistema por princípio. Está apoiada na transição para fontes de energia renovável e busca
construir capital econômico, natural e social baseada em três princípios: 1) eliminar resíduos e poluição; 2)
manter produtos e materiais em ciclos de uso, e, 3) regenerar sistemas naturais.
Consta do Informe Econômico54 produzido pela Codeplan em 20 de novembro de 2017, que em 2015, o
PIB/DF foi estimado em R$ 215,613 bilhões. A variação real retraiu 1,0% ante 2014, a primeira negativa em
toda sua série histórica. Ainda assim, o DF obteve o 5º melhor desempenho entre as 27 Unidades da
Federação. O PIB per capita do DF, 1º no ranking nacional, atingiu R$ 73.971, número 2,5 vezes maior do
que o do Brasil (R$ 29.326).
Entre os grandes setores econômicos, a indústria recuou 7,5%. A participação relativa caiu de 6,6% para
5,4%. O fraco desempenho do setor foi motivado, principalmente, pela construção, que encolheu 11,4%,
conforme dados contidos na figura a seguir:

54

http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/05/Informe-econ%C3%B4mico-28-PIB.pdf, acesso em 23/07/2018.
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A participação da indústria na economia do DF55 é de 5,4% do PIB, assim distribuídos:

Setor

% do PIB

Construção

54,9

Indústria de utilidade
pública(energia e água)

19,4

Bebidas

6,5

Alimentos

6,5

Minerais não metálicos

4,5

Outros

8,2

Total

91,8

55

https://bucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/0c/ce/0cce79fc-122d-4ca1-bd3168a01f8e50ab/industria_numeros_julho2018.pdf, acesso em 23/07/2018.
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No que pese a pequena participação da indústria no DF, o setor é bastante organizado e já
apresentou uma Proposta para o Desenvolvimento do DF. Trata-se de documento produzido pela
Federação da Indústria do DF – Fibra 56 , por meio do qual é revelada a amplitude de seus
horizontes:
I.

Governança: Implantar e fortalecer soluções de governança necessárias ao desenvolvimento
produtivo e à melhoria do ambiente de investimentos;

II.

Urbanismo e Infraestrutura: Adotar critérios de urbanismo e de infraestrutura adequados à
implantação e à ampliação de empreendimentos industriais nas Áreas de Desenvolvimento
Econômico (ADEs);

III.

Educação: Ampliar a oferta de educação profissional;

IV.

Arranjos produtivos locais: Identificação e promoção de APLs industriais;

V.

Agilização e racionalização do licenciamento ambiental: Reduzir prazos e etapas de licenciamento ao
mesmo tempo em que se aumenta a segurança jurídica de todos os envolvidos;

VI.

Simplificação e racionalização tributária: Promover a simplificação e a racionalização da legislação
tributária do DF;

VII.

Desenvolvimento tecnológico e Inovação: Promover ambiente favorável à inovação e à digitalização
do setor industrial;

VIII.

Crédito e financiamento: Ampliação das opções de linhas de crédito e financiamento voltados para a
indústria.

Quanto à Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, destaque-se que em 1992 foi criada a Fundação de
Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), que foi implantada em 1993, constituída como de
com pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de fundação pública com a finalidade de
estimular, apoiar e promover o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do DF,
visando o bem-estar da população, defesa do meio ambiente e progresso da ciência e tecnologia.

56

https://www.sistemafibra.org.br/fibra/produtos-e-servicos/proposta-para-o-desenvolvimento-industrial-do-df, em 26/06/2018
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Uma das métricas para se avaliar o fomento à inovação é quantidade de pesquisadores
envolvidos em P&D. Outra forma de se avaliar o fomento à inovação é pelo volume agregado de
investimentos públicos e privados destinados à área.
No entanto, em geral esse modelo de fomento à inovação tem sido muito dependente do setor
público, e o financiamento de pesquisa muitas vezes encontra um nível de interação universidadeempresas aquém do necessário para alavancar a inovação no setor produtivo.
A Federação da Indústria do DF também destaca a necessidade de fomentar a P&D, de atrair startups para
o DF e o investimento em indústrias que favoreçam, principalmente, o uso de energias renováveis.
Portanto, o setor produtivo começa também a visualizar a necessidade de se comprometer também com o
ODS9 e suas metas.
Com as diretrizes traçadas, o setor industrial presente no Codese espera estabelecer um diálogo produtivo
principalmente com o governo e com a sociedade, que seja capaz, por exemplo, de reduzir a desigualdade
no acesso à infraestrutura, diminuindo as desigualdades em oportunidades e resultados entre pessoas,
conforme preconizado pela ONU.
A expansão competitiva e comprometida com os ODSs da base industrial contribuirá para a melhoria da
qualidade de vida no DF.
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Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
10. 4 - Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e alcançar progressivamente uma
maior igualdade
Indicador produzido
10.4.1 - Fração das remunerações do trabalho no PIB, compreendendo salários e transferências sociais
Este indicador fornece informações sobre a fatia do produto que é paga como remuneração aos
trabalhadores em comparação com a que é paga ao capital no processo de produção dentro de um
dado período de referência e não inclui o rendimento misto, oriundo dos trabalhadores por conta
própria.
Indicador - Fração das remunerações do trabalho
no PIB, compreendendo salários e transferências
sociais - Brasil - 2010-2015
Ano

(%)

2010

41,6

2011

42,2

2012

42,8

2013

43,2

2014

43,5

2015

44,6

Fonte: IBGE
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Busca-se, com a adoção deste Objetivo, a redução da desigualdade entre países e dentro dos
países. As metas para o alcance deste Objetivo passam por assegurar renda às populações mais
pobres, promover a inclusão social e política e adotar políticas de proteção salarial. Implicam,
também, em fiscalizar e regular os mercados financeiros, de forma a não concentrarem renda e
em dar tratamento justo a migrantes.
Aparentemente, o ODS 10 trata de objetivos, metas e indicadores a serem atingidos por país,
todavia, é possível comparar o índice de Desenvolvimento Humano - IDH do DF com o Brasil e
deste com o mundo.
Em 2014 o Brasil ocupava a posição 75º no ranking mundial, com IDH de 0,755, índice
considerado alto, todavia abaixo de países como Argentina – IDH 0,836 e 40ª posição no ranking;
Chile - IDH 0,832 e, 42ª posição no ranking e Uruguai, IDH 0,793, 52ª posição no ranking, todos
países situados na América do Sul.
Ademais, é possível avaliar as três dimensões do IDH Municipal por Unidades da Federação57:
vida longa e saudável (longevidade), acesso ao conhecimento (educação) e padrão de vida
(renda). O ranking IDHM Unidades da Federação 2010 pode ser visto a seguir:

57

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/home/, acesso 24/07/2018.
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Posição

1º

Lugar

IDHM

Distrito Federal

0.824

IDHM
Renda

0.863

IDHM

IDHM

Longevidad

Educaçã

e

o

0.873

0.742

Faixas de desenvolvimento humano
Como ler o IDHM 2010:
O IDHM é um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento
humano de uma unidade federativa, município, região metropolitana ou UDH.
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Se aplicado ao DF, significa reduzir as desigualdades internas. De acordo com Gomes (2018),
aplicando-se o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) proposto pelo IPEA em 2015, observa-se no
DF as áreas centrais com menor IVS e as áreas periféricas ao plano piloto como tendo maior IVS.
O mesmo autor, com base em dados de 2016 da Codeplan, indica o Lago Sul com um IVS: 0,05
e um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,945, representando porém menos de 1% da
população do DF e concentrando, por outro lado, 40% da renda total da capital federal (p.147).
O IDH é reflexo das condições de vida, que podem ser avaliadas por meio de outros indicadores
específicos, que vão contribuir para a verificação da qualidade de vida. O consumo de água pode
servir para este propósito, considerando que em momentos de crise de abastecimento, como o
vivido recentemente pela população do DF, o racionamento atinge de forma diferenciada
segmentos da população. Mesmo quando o racionamento é feito em rodízio e atingido todas as
Regiões Administrativas, é preciso considerar que a população mais carente, muitas vezes
desprovida de caixas de água e cisternas de armazenamento, é a que sofre com o racionamento.
Dados de 2012 da Caesb indicam variação no consumo de água por habitante variando de 2,85
m3 no Recanto das Emas até 21,33 m3 no Lago Sul58.

58

(http://www.cetem.gov.br/sustentavel/planos/esplanada/treinamento/Apresentacao_Caesb_12042012.pdf)
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Há outros elementos capazes de atuar em favor da inclusão econômica e diminuição das
desigualdades. Dado que o DF tem sua economia baseada nos serviços e a renda destacada é
relacionada fortemente com a massa salarial do serviço público, ausência de reajustes salariais
no funcionalismo costumam impactar fortemente a economia local, com a retração do consumo de
bens e serviços.
Além disso, retrações econômicas costuma se refletir em movimentos de deslocamento de
contingente de trabalhadores para locais de moradia mais distantes. O aumento populacional das
Regiões Administrativas fora da zona central de Brasília e mesmo nas cidades goianas do entorno
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do DF é reflexo desse movimento de migração interna também, pois o fenômeno não pode ser
unicamente atribuído à chegada de contingentes populacionais de outras Unidades da Federação
para o DF. Portanto, uma boa infraestrutura de transportes coletivos, que atue de forma integrada,
ou seja, que permita troca de modais ou de unidades de transporte dentro do mesmo modal sem
nova tarifação, tendem a favorecer a economia.
Pesquisa realizada pelas pesquisadoras Lucilene Dias Cordeiro, demógrafa, e Mônica de Oliveira
Marques França, socióloga, ambas da Codeplan 59 sobre a dinâmica migratória na área
metropolitana de Brasília entre 1991 e 2010 são importantes para entender os movimentos
migratórios e precisam ser estendidas para todo o DF.
A pesquisa em comento, baseada em dados censitários, indicam que o Distrito Federal, de um
lugar eminentemente receptor, passou a expulsar a população. Verificaram-se comportamentos
distintos entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás. Enquanto comportamento do saldo
migratório foi decrescente para o DF, para a Goiás foi ascendente.
O crescimento populacional de cidade como águas Lindas de Goiás, indica um processo
acentuado de periferização da população que antes ocupava a Região Metropolitana de Brasília e
que o DF continua a exercer atração sobre esta população especialmente pelos serviços de
saúde ou educação, conforme concluem as pesquisadoras.
É importante, nesse momento, lembrar que quando essa ODS 10 trata da redução da
desigualdade entre países e dentro dos países, no caso específico do DF importa olhar não
apenas a desigualdade dentro do DF mas também o desequilíbrio de infraestrutura, renda e
condições de vida da população do DF em relação à população das cidades do entorno,
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http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Bras%C3%ADlia-em-Debate-03.pdf, acesso em 18/08/2018.
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pertencentes à RIDE DF e Entorno. Quando o Codese/DF decide criar uma Câmara Técnica
exclusivamente voltada para as Regiões Metropolitanas do Eixo Brasília – Goiânia e Ride, acerta
na visão sistêmica de desenvolvimento sustentável para toda a região.
Além das medidas voltadas para a infraestrutura e transportes, medidas como restaurante popular
(em nível local), já tratadas no ODS 2, e farmácia popular (em nível nacional), favorecem a
diminuição das desigualdades sociais.
Essas iniciativas reforçam a necessidade de se continuar a investir em políticas públicas que
reduzam as desigualdades internas dentro do país e do DF. Os campos de atuação para essas
políticas são as mais diversas, pois a redução das desigualdades internas se assenta sobre
múltiplos pilares, como a erradicação do analfabetismo, melhoria no acesso aos serviços públicos
básicos, como água, esgoto e eletricidade, emprego e elevação da renda, de modo não somente
a atingir índices mais elevados de IDHM para a população em geral, mas também no sentido de
erradicar a situação de vulnerabilidade, retirando as pessoas mais necessitadas das situações de
risco em que se encontram.
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Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis
11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços
básicos e urbanizar as favelas.
Indicador Produzido
11.1.1 - Proporção de população urbana vivendo em assentamentos precários, assentamentos informais
ou domicílios inadequados.
São considerados assentamentos precários as favelas, as áreas com ausência de saneamento básico,
sem fornecimento de água tratada, com superlotação em dormitórios e condições impróprias da
estrutura física das residências. São consideradas inadequadas as habitações aquelas que
comprometem a renda familiar com aluguel em detrimento do acesso à outras necessidades básicas
como alimentação, saúde e transporte. Os assentamentos informais são aqueles não reconhecidos
legalmente ou regulamentados por instrumentos municipais de controle e planejamento.
Indicador - Proporção de população urbana
vivendo em assentamentos precários,
assentamentos informais ou domicílios
inadequados - 2010
Brasil / DF

(%)

Brasil

41,4

Distrito Federal

23,9

Fonte: Censo Demográfico 2010, Dados da
Amostra
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11.2 - Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por
catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao
produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os
pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade
Indicador produzido: (indicador também utilizado no ODS 1)
11.2.1 Número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas diretamente afetadas atribuído

a

desastres por 100 mil habitantes
11.3 Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos adotando e
implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e
adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo
com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do
risco de desastres em todos os níveis.
Indicador produzido: (indicador também utilizado no ODS 1)
11.3.1 Proporção de governos locais que adotam e implementam estratégias locais de redução de risco
de desastres em linha com as estratégias nacionais de redução de risco de desastres.
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Comentários
Enquanto no Brasil a proporção de população urbana vivendo em assentamentos precários, informais ou
inadequados é de 41,4%, o DF apresenta a terceira menor proporção nacional, qual seja, 23,9%, precedido
dos Estados de Minas Gerais, com 23,4% e São Paulo, com 23,7%.
A Codeplan 60 realizou estudo em 2009 para identificar os principais tipos de precariedade nos
assentamentos existentes no DF, tendo-se observado que:
a) a precariedade quanto ao esgotamento sanitário estava situada nas regiões de Planaltina, Estrutural e
Ceilândia.
b) as regiões que apresentavam maiores problemas relacionados com as cercanias, tais como erosão,
entulho e área em declive foram o Varjão, Estrutural, Sobradinho II e São Sebastião.
c) os maiores adensamentos por domicílio foram encontrados nas regiões do Varjão, Estrutural, Sobradinho
II.
Os principais resultados da referida pesquisa podem ser observados na Figura a seguir:
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http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/Domic%C3%ADlios-Prec%C3%A1rios-na-Baixa-Renda-do-DF-2009.pdf, acesso em
25/Jul/2018.
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Os aspectos referente a água e esgoto constituem objeto de atenção do ODS 6. No entanto, quando
conjugados com a questão da destinação dos resíduos sólidos, compõem um conjunto de elementos
importantes na configuração da qualidade de vida urbana, juntamente com outros aspectos de
infraestrutura como eletricidade e calçamento.
No que se refere aos resíduos sólidos urbanos regularmente coletados, a série histórica dos quantitativos
alcançados na execução dos serviços pelo Serviço de Limpeza Urbana do DF – SLU está descrita na Figura a
seguir:
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A coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares e comercias é realizada por realizada por duas
empresas, sendo que a empresa Sustentare coleta 50% e atende a 47% da população, enquanto a empresa
valor Ambiental contempla os outros 50% dos resíduos e 53% da população.
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A coleta seletiva, por sua vez, é realizada por três empresas, assim distribuídas:

Empresa

População

Percentual coletado

CGC

15%

53%

Valor Ambiental

61%

43%

Quebec

24%

4%

Fonte: adaptada do Relatório de Atividades da SLU 2016
Além da infraestrutura de sustentação dos domicílios, outro aspecto que interfere na qualidade de vida
urbana é o deslocamento das pessoas.
A complexa mobilidade urbana no DF reflete a dificuldade dos governos em lidar com a organização do
espaço urbano61, e decorre da necessidade das pessoas em se deslocarem para o trabalho, para as escolas,
para o lazer, para compras, entre outros motivos.
A pesquisa domiciliar realizada para elaboração do Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade –
PDTU, em 2011, constatou que 77,4% dos habitantes se deslocam por meio de veículos motores, enquanto
22,6 % por veículos não motores. Registre-se que de 2000 a 2009 a frota (de veículos motores) aumentou
74%.
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http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/TD_25_Plano_Sustent%C3%A1vel_para_Mobilidade_Urbana_do_DF.pdf, acesso
em 25/Jul/2017.
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Os deslocamentos motorizados estavam distribuídos conforme Figura a seguir:

A predominância do automóvel é um dado preocupante pois indica possivelmente fragilidade na oferta do
sistema de transporte público e aponta para maiores dificuldades no cumprimentos das metas do ODS 13,
de ação contra a mudança global do clima.

433

Os deslocamentos não motorizados, a pé ou de bicicleta, por Região Administrativas estão expostos na
Figura a seguir:

Registrou-se, também, que os deslocamentos motorizados se dão por motivo de trabalho (53%), de estudo
(25%) e outras razões (22%) enquanto os deslocamento a pé têm principal motivação o estudo, com 76% e
por trabalho com 21%. Das viagens por bicicleta, 70% se dão em razão do trabalho, enquanto 25% por
razão de estudo.
Registre-se que a descarbonizarão dos transportes e a melhoria da condição de saúde da população,
implica em fomentar o uso de bicicletas e de caminhadas, para isso se faz necessário o uso de ciclovias e
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calçadas, respectivamente. Até mesmo a conexão entre transportes motores e não motores contribuirá
para a sustentabilidade dos transportes no DF.
Essa descarbonização dos transportes é um processo fundamental também para a melhoria da qualidade
do ar, e por conseguinte, da saúde da população no que se refere a doenças respiratórias.
A Resolução CONAMA no 3, de 28 de junho de 1990 estabelece os padrões nacionais de qualidade do ar e,
portanto, o nível médio de partículas inaláveis nas cidades brasileiras.
O Programa de Qualidade do Ar do DF62 é realizado desde 2005 e atualmente é realizado pelo Instituto
Brasília Ambiental – IBRAM que possui estações instaladas na Estação Rodoviária, plataforma inferior, em
frente ao Hospital de Base; no Núcleo Rural Engenho Velho-Fercal, às margens da Rodovia DF 150 e na
Fábrica de Cimentos Planalto – CIPLAN/Fercal.
Dois indicadores são usados para a qualidade do ar:
a) Material particulado que é formado por uma mistura complexa de compostos orgânicos e
inorgânicos suspensos na atmosfera. Quanto menor o volume aerodinâmico do material, mais
profundamente irá penetrar no sistema respiratório humano com prejuízos para saúde. São fontes
de material particulado nas cidades a queima de combustíveis, incêndios florestais, lançamento de
chaminés, entre outros.
b) Fumaça preta popularmente conhecida como fuligem é um poluente altamente tóxico para a saúde
humana e consiste em partículas muito finas com capacidade de absorção de luz. Resulta da
queima de material orgânico ou de materiais com grande quantidade de carbono.
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http://www.ibram.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Relat%C3%B3rio-anual-de-monitoramento-da-qualidade-do-ar-2016.pdf, acesso em
25/Jul/2018.
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A qualidade do ar no DF, em média, é considerada boa, conforme figura a seguir:

Retomando a questão da informalidade do uso do solo no DF, a Codeplan63 reconhece que esta questão é
um dos maiores entraves para uma gestão territorial eficiente e que tem estado presente desde a escolha
do local para instalar a nova capital do Brasil.
Ao tornar pública todas as terras para instalação do DF e ao pretender regular a oferta de terras, o Estado
gerou um mercado de terras urbanas informal, incapaz de atender a demanda real que ocorre desde a
instalação do DF até os dias de hoje.

De acordo com Silva (2018)
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, "os maiores adensamentos populacionais estão na porção oeste do DF, nas

cidades de Águas Claras, Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, Riacho Fundo, Recanto das Emas e Vicente
Pires. Nessa área habitam quase 1 milhão de pessoas, correspondendo a 25% da população da RIDE-DF e
Entorno."(p.140). Ainda segundo este autor, com base nos dados do Censo Demográfico de 2010, "A
conurbação urbana que reúne: Distrito Federal, Cidade Ocidental, Novo Gama e Valparaíso de Goiás,
habitam mais de 2,6 milhões de pessoas, representando 76,98% da população de toda RIDE-DF e Entorno"
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http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/TD_18_Informalidade_Territorial_UrbanaMercado_Terras_Urbanas_DF_2016.pdf, acesso em 25/07/2018.
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(Silva, 2018, p.142). Não se pode ainda negligenciar o porte de Águas Lindas de Goiás, com cerca de 160 mil
habitantes na época do censo de 2010.
"No caso da capital federal, Romero (2005) ao analisar a quantidade de áreas de lazer no DF, verificou que
o Plano Piloto tem quase 105 vezes mais espaços de lazer do que a região administrativa de Ceilândia. A
autora qualifica a desigualdade de acesso a espaços de lazer nas áreas periféricas do DF como
constrangedora. Dada tal problemática, apesar da grande quantidade dos espaços verdes no Distrito
Federal, elas não são utilizadas por todos, tampouco são estabelecidas como equipamentos urbanos,
principalmente na periferia" (Silva, 2018, p.149).
Na pesquisa conduzida por Silva (2018), ele conclui que as maiores relações de espaços verdes urbanos
com é o Plano Piloto, Lago Sul e porção leste de Brasília (Granja do Torto, Taquari, Condomínios do Itapoã,
Jardim Botânico e condomínio próximos) (p.161).
Aparentemente, todos os atores sociais concordam que é preciso romper este círculo vicioso mediante
regularização, coibição das ocupações irregulares, oferta de moradias populares acessíveis e de boa
qualidade. Essas ações contribuiriam para frear o desfiguramento da paisagem do DF pelo crescimento
urbano desordenado, que provoca danos ambientais, como aterramento de nascentes, ocupação de áreas
de preservação permanente, abertura de poços artesianos, prejuízos à mobilidade urbana, ao
abastecimento de água, ao esgotamento sanitário, a coleta de resíduos sólidos e a drenagem pluvial.
Para a Agenda 2030, cidade sustentável é aquela que oferta boa condição de habitação, de
transporte para seus habitantes e ainda, que;
a) regula adequadamente a ocupação do solo (regularização fundiária), incluindo todos os
condomínios horizontais independentemente do nível de renda, incluindo-os como coparticipes de
políticas ambientais compensatórias;
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b) previne e protege seus habitantes dos desastres naturais ou antrópicos, inclusive mediante . :
manutenção de limpezas de boca-de-lobo; melhoria da macro e micro- drenagem, alteração da
capa de cobertura do solo para favorecer infiltração no entorno, por exemplo, do estádio Mane
Garrincha (impermeabilização tem sido apontada como um dos responsáveis pelo aumento de
inundações no plano piloto);
c) gere adequadamente seus resíduos;
d) controla com eficiência a qualidade do ar que se respira;
e) investe e monitora sua rede de distribuição de água, contendo vazamentos na rede, com vistas à
diminuição do risco de racionamento, pois os menos favorecidos, que não apresentam estrutura de
caixas de água e cisternas grandes são os que sofrem com o racionamento;
f)

oferece sistemas de transporte público integrado que assegurem mobilidade urbana menos
poluente e menos onerosa para os usuários. Isso inclui tanto a expansão do metrô como integração
de transportes rodoviários.

g) avalia suas ciclovias, incluindo consulta aos usuários sobre o motivo de não utilizá-las preferindo
continuar utilizando as vias destinadas a veículos
h) mira exemplos exitosos tais como o da Califórnia/EUA que aprovou legislação que obriga seus
moradores a instalar painéis fotovoltaicos nas novas residências, como .medida para diminuir as
ilhas de calor.
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Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

12.1 Implementar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com todos os
países tomando medidas, e os países desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em conta o
desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento.
Indicador produzido
12.1.1 - Número de países que incorporam o consumo e a produção sustentáveis em planos de ação
nacionais ou como uma prioridade ou uma meta nas políticas nacionais.
O estabelecimento e a implantação de um plano nacional de produção e consumo sustentável é
considerado como um passo fundamental para que cada país estabeleça suas metas e prioridades no
que se refere ao tema de Produção e Consumo Sustentável. No Brasil o Plano de Ação para Produção e
Consumo Sustentáveis (PPCS) foi lançado em 23 de novembro de 2011 e representa um esforço para
coordenar as ações de governo, do setor produtivo e da sociedade para que o país atinja as metas de
padrões mais sustentáveis de produção e consumo.

Indicador 12.1.1 - Existência de Plano de Produção e Consumo Sustentável Brasil
Ano

Existência (Z=não, E=sim)

2002

Z

2003

Z

2004

Z
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Indicador 12.1.1 - Existência de Plano de Produção e Consumo Sustentável Brasil
Ano

Existência (Z=não, E=sim)

2005

Z

2006

Z

2007

Z

2008 (1)

Z

2009

Z

2010

Z

2011 (2)

E

2012

E

2013

E

2014

E

2015

E

2016

E

2017

E

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (MMA)
1 - O valor Z indica inexistência de Plano de Produção e Consumo Sustentável e
o valor E a sua existência.
2 - Em 2008 iniciou-se o processo de construção do Plano Nacional de
Produção e Consumo Sustentável.
3 - Em 2011 houve o lançamento do Plano Nacional de Produção e Consumo
Sustentável.
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Comentários
De acordo com a ONU este Objetivo visa a remodelar os padrões de consumo e produção, ao levar em
consideração a cadeia de valor dos produtos e serviços, conectando as preocupações ambientais e sociais
com os processos econômicos e os mercados, tanto do lado da oferta (produção) como da demanda
(consumo). Pelo lado da produção, isso significa a aplicação de práticas de produção mais limpas e
eficientes resultantes de treinamento, inovação e mudança tecnológica de toda a cadeia produtiva. Pelo
lado do consumo, a transição implica mudança no comportamento e nas escolhas dos consumidores, bem
como nas estratégias de compras do setor público (grandes licitadores de produtos e serviços).
Todo serviço ou produto apresenta um ciclo de vida que vai desde a extração da matéria prima, passa pela
manufatura, distribuição, uso e descarte final, inclusive no momento do descarte pode vir a integrar um
novo ciclo produtivo.
Para que um serviço ou produto seja produzido e consumido sustentavelmente, seu ciclo de vida deve ser
eficiente do ponto de vista energético e dos recursos empregados, dentro de uma infraestrutura
sustentável, que propicie o acesso a serviços básicos, empregos verdes e decentes, e gere uma melhor
qualidade de vida para todos.
No Brasil, a Produção e Consumo Sustentáveis - PCS vem sendo tratada no âmbito do Ministério do Meio
Ambiente desde 2010 e apresenta metas compatíveis com as metas fixadas para este ODS, tais como:
implementação do Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis que visa
fomentar as “dinâmicas e ações no médio e longo prazos, que mudem o atual paradigma de produção e
consumo” (meta 12.1); promoção de práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas
e prioridades nacionais (meta 12.7), que contempla rotulagem ambiental e outras alternativas voluntárias
de mercado; incentivo às empresas a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações sobre
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sustentabilidade em seu ciclo de relatórios (meta 12.6); redução da geração de resíduos por meio da
prevenção, redução, reciclagem e reuso (meta 12.5).
O consumo está associado à renda auferida pelas pessoas. Quanto maior a renda, maior o padrão de
consumo, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo. Também o maior padrão de consumo
representa maior pressão sobre os recursos naturais, com especial destaque para a água, além de maior
emissão de gases de efeito estufa (gerados pela queima de combustíveis fósseis, desflorestamento,
pecuária, entre outros), e maior pegada de materiais, entendida como a quantidade de matéria-prima que
o país consome.
O IDH do DF é um dos mais altos do Brasil, portanto, apresenta uma produção de resíduos sólidos
considerável. A reciclagem faz parte do cotidiano de seus habitante e o Serviço de Limpeza Urbana do DF SLU64 realizou pesquisa sobre este tema, tendo constatado que:
a) 59% dos domicílios declararam separar o lixo.
b) Em Regiões Administrativas atendidas por empresa, o percentual sobe para 68,1%.
c) Nas RAs, atendidas por cooperativa, 49% declaram separar o lixo, percentual muito próximo ao de
áreas não atendidas.
d) Moradores de apartamento possuem maior probabilidade de separar lixo, seguidos de casa e por
último casa em condomínio.
e) Mulheres tendem a declarar com mais frequência que separam lixo, especialmente na faixa entre
35-65 anos.
f)

Plástico, papel, garrafa pet e vidro são os matérias mais separados.

g) 64,6% dos domicílios declaram separar materiais orgânicos do material seco.
64

http://www.slu.df.gov.br/wp-content/uploads/2017/12/coleta_seletiva_distrito_federal.pdf, acesso em 25/Jul/2018.
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h) 66,8% declararam que a coleta seletiva é ótima ou boa.
i)

Os principais problemas identificados na coleta seletiva são de natureza operacional e relativos à
informação (o quê separar), aos horários da coleta, e a como se procede a coleta.

A pesquisa aponta para uma forte conscientização e disposição da população do DF de agir praticamente
na direção de contribuir para a destinação adequada dos resíduos decorrentes, cabendo ao governo e ao
setor privado encontrar o equilíbrio para tornar o consumo cada vez mais sustentável.
Destaque-se, neste aspecto, que o Codese já havia externado sua preocupação com a reciclagem,
especialmente do vidro, para o qual não há reprocessamento no DF e que poderia ser utilizado para
produção de novas embalagens, ou como matéria-prima para a construção civil, mas que atualmente é
desperdiçado. Além disso, seria interessante implementar um sistema de gestão de resíduos com
separação domiciliar e coleta seletiva, de forma participativa, incluindo os catadores de materiais no
planejamento do sistema e da campanha de educação da população.
No entanto, cabe deixar o seguinte registro de alerta: a discussão do consumo sustentável, tal como a
discussão original da Política dos 3Rs no campo dos resíduos sólidos, deve voltar-se prioritariamente para a
redução do consumo e a produção de bens mais duráveis, ou seja, na contramão de políticas de produção
baseadas na obsolescência programada, com tempo de vida útil pequeno tal que estimule o consumo.
E sob este aspecto, o consumo de embalagens plásticas enquanto cultura de consumo, precisa ser
coletivamente repensado: há tempos vem se debatendo o custo e os impactos ambientais da utilização de
sacolas plásticas nos supermercados. Mais recentemente tem-se tratado do impacto dos canudos plásticos
na ingestão de bebidas.
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Um outro aspecto relacionado ao consumo é a noção de desperdício, conceito pelo qual se estabelece uma
conexão entre este ODS 12 e o ODS 2. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO), um terço dos alimentos produzidos para consumo pelas pessoas são perdidos ou
desperdiçados ao longo da cadeia de suprimentos, no armazenamento e transporte, desde o local de
produção agrícola inicial até o consumo final das famílias. A logística de transporte, a infraestrutura de
energia, são apenas elementos que contribuem para o problema. A campanha do governo federal para o
Mês do Consumo Sustentável (Outubro) no ano de 2017 buscou chamar atenção para este problema,
conforme figura a seguir:
Desta forma, inúmeros exemplos podem ser listados, e é dever de toda a sociedade repensar seus hábitos
de consumo, e buscar alternativas para estes produtos quando os mesmos não puderem ser deixados de
ser consumidos.
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Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus
impactos
13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes
naturais em todos os países.
Indicador produzido: (indicador também utilizado no ODS 1)

13.1.1 - Número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas diretamente afetadas atribuído a
desastres por 100 mil habitantes.
Indicador produzido: (indicador também utilizado no ODS 1)
13.1.2- Proporção de governos locais que adotam e implementam estratégias locais de redução de risco
de desastres em linha com as estratégias nacionais de redução de risco de desastres.
Este indicador foi elaborado a partir da Pesquisa de Informações Básicas Municipais - Munic 2013 que,
pela primeira vez, inseriu questões específicas sobre a gestão de riscos e desastres, com os objetivos de
potencializar ainda mais a capacidade dessa pesquisa e contribuir na orientação de diversas políticas
públicas.
Abarca informações sobre as ocorrências decorrentes de alagamentos, enchentes e inundações, e
deslizamentos de encostas, bem como sobre o que vem sendo feito para evitar ou minimizar os danos
por elas causados e quais os instrumentos de planejamento e gerenciamento que contemplam a
prevenção dessas ocorrências.
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Indicador - Proporção de governos locais que adotam e
implementam estratégias locais de redução de risco de
desastres em linha com as estratégias nacionais de
redução de risco de desastres - Brasil - 2010-2015
Ano

(%)

2010

41,6

2011

42,2

2012

42,8

2013

43,2

2014

43,5

2015

44,6

Fonte: IBGE

Comentário
Este Objetivo visa combater a mudança climática e seus impactos, conferindo resiliência e capacidade de
adaptação dos agrupamentos humanos frente aos riscos associados ao clima e às catástrofes naturais,
assim como o ODS 11. Para que este objetivo seja alcançado, será exigido dos países ações em
conscientização, sensibilização, formação e educação.
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Em 2007, por meio do Decreto nº 6.263 o Brasil criou um Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima
(CIM) e seu Grupo Executivo. Este é um Comitê governamental do qual o Fórum Brasileiro de Mudança do
Clima pode participar, desde que convidado.
Aliás, o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima também foi criado por meio do Decreto nº 3.515, de 2002,
na esteira do Protocolo de Quioto, e atualmente agrega atores da sociedade e do Estado, de todo Brasil,
para conscientizar e mobilizar a sociedade para a discussão e tomada de posição sobre os problemas
decorrentes da mudança do clima. O Presidente da República o preside.
O Fórum tem caráter deliberativo e produz orientações estratégicas e de grande alcance, obtidas por
consenso, deixando às demais instâncias do Executivo as definições de cunho operacional65.
O Fórum participa de outros órgãos colegiados tais como o Fundo Nacional de Mudanças Climáticas, dos
Planos de Prevenção e Controle ao Desmatamento, da Comissão Nacional de REDD+66 e do Plano Nacional
de Adaptação. Atualmente há 23 fóruns estaduais em funcionamento.
Em 2009, o Brasil instituiu a Política Nacional sobre a Mudança do Clima e comprometeu-se perante à ONU
em reduzir suas emissões de gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9%.
No mesmo ano, 2009, por meio do Decreto nº 31.071 o DF criou o seu Comitê Distrital de enfrentamento
das Mudanças Climática, sob coordenação do Governador do DF.

65

https://www.fbmc.com.br/informacoes-importantes, acesso em 19/Ago/2018.

66

REDD+ é um incentivo desenvolvido no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) para recompensar
financeiramente países em desenvolvimento por seus resultados de Redução de Emissões de gases de efeito estufa provenientes do
Desmatamento e da Degradação florestal, considerando o papel da conservação de estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas
e aumento de estoques de carbono florestal (+)
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A Nota Técnica "Mudanças Climáticas no DF e RIDE: Detecção e projeções das mudanças climáticas para o
Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno", produzida pela Secretaria de
Meio Ambiente do Governo do Distrito Federal em novembro de 2016 projeta cenários de redução da
precipitação no DF para a maioria dos períodos analisados, conforme abaixo:

A partir deste estudo, no final do ano de 2017 foi realizado o I Fórum Distrital de Mudanças Climáticas, com
o propósito de agir localmente e encontrar soluções para adaptação e mitigação dadas mudanças do clima.
Identifica-se no DF quatro grandes fontes emissoras de gases de efeito estufa: veicular, que contribui com
50% das emissões, a indústria de cimento, os lixões e as queimadas.
As mudanças climáticas impactam a vida das pessoas na medida em que contribuem para a ocorrência de
desastre naturais, tais como incêndios e inundações. As instituições locais precisam se capacitar cada vez
mais e melhor para enfrentar tais desastres, conforme preconizado nos ODS 1, 2 e 11, por exemplo.
Como se pode observar, as soluções estão em parte sob a responsabilidade do governo mediante a
instituição de uma política de transporte público que contribua para efetiva redução da emissão veicular.
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Por outro lado, também recai sobre o setor privado uma parte da responsabilidade em combater o
agravamento das mudanças climáticas, em particular da indústria, que deve prover solução para reduzir
suas emissões, além de buscar produzir de forma sustentável.
Também cabe à sociedade responsabilidade em buscar consumir serviços e produtos sustentáveis.
Além disso, os cenários de mudanças climáticas apontam para o impacto sobre outros aspectos da vida da
sociedade brasiliense, relacionados a outros ODS. Por exemplo, passa-se a exigir melhor aproveitamento
das águas, incluindo mudanças tecnológicas para produção de alimentos com menos consumo de água na
irrigação; ou ainda, a necessidade de melhorar a taxa de permeabilidade do solo urbano para melhorar a
recarga dos mananciais quando a água da chuva atinge o solo do DF. O cuidado na elaboração e revisão e
implementação tanto do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT como do Zoneamento
Econômico- Ecológico – ZEE, se tornam fundamentais.
Da mesma forma, a diversificação da matriz energética, proposta inclusive pelo Codese, se torna
fundamental para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, visto que apesar da matriz energética
brasileira ser predominantemente hidrelétrica, ela vem demandando crescentemente o acionamento
suplementar de termelétricas.
Por este breve histórico é possível perceber que o alcance das metas deste ODS 13 deriva de ações do
governo central e subnacional, do setor privado e da sociedade, com vastas interconexões com os demais
ODS.
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Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos
marinhos para o desenvolvimento sustentável
As metas e indicadores deste ODS não foram abordadas no trabalho do Codese uma vez que a abrangência
territorial é o Distrito Federal, no Centro-Oeste do país.
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Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação,
deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade
15.1 Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de
água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em
conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais

Indicadores Produzidos
15.1.1 - Área florestal como proporção da área total do território
15.1.2 - Proporção de sítios importantes para a biodiversidade terrestre e de água doce cobertos por
áreas protegidas, por tipo de ecossistema

15.2 Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o
desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o
reflorestamento globalmente
Indicadores Produzidos
15.2.1 - Progressos na gestão florestal sustentável
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15.3 - Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos
afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de
degradação do solo
Indicadores Produzidos
15.3.1 Proporção do território com solos degradados
15.4 Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade,
para melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios que são essenciais para o desenvolvimento
sustentável
Indicadores Produzidos
15.4.1 - Cobertura de áreas protegidas de sítios importantes para a biodiversidade das montanhas
15.4.2 - Índice de cobertura vegetal nas regiões de montanha

Comentários
A megadiversidade do Brasil é reconhecida internacionalmente, todavia a riqueza biológica do país está
constantemente submetida a um alto grau de ameaça. Este ODS interessa ao Brasil que dispõe de uma
oportunidade ímpar para desenvolver um modelo de desenvolvimento capaz de conservar seus
ecossistemas, assegurando o uso sustentável dos seus recursos.
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De acordo com a ONU, este ODS foca na proteção, recuperação e promoção do uso sustentável dos
ecossistemas terrestres, na gestão sustentável das florestas, no combate à desertificação, em deter e
reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade e tem na Convenção da Diversidade
Biológica - CDB seu grande pilar, tendo em vista esta Convenção busca a conservação, o uso sustentável e a
repartição de benefícios da biodiversidade.
Ademais, o ODS 15 está intimamente conectado com o ODS 13, uma vez que a redução do
desmatamento e a restauração de paisagens são consideradas ações que oferecem grande
potencial de mitigação das mudanças no clima.
Diversos programas e iniciativas brasileira e subnacionais estão em andamento para que sejam alcançadas
as metas estabelecidas neste ODS, tais como: criação de áreas protegidas; incentivos ao manejo florestal
sustentável das florestas nativas; a busca por soluções baseadas na natureza que estabelece o nexo entre
este Objetivo e o ODS 6 que trata da conscientização sobre a água disponível para o planeta; medidas para
assegurar a capacidade adaptativa nos cenários de desertificação e reversão da degradação de terras;
intensificar as contribuições para alcançar o objetivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima.
Mas como integrar os governos locais para o alcance das metas fixadas neste Objetivo? A Confederação
Nacional dos Municípios67 - CNM entende que os governos locais possuem a capacidade de articular
cooperações com o setor privado e as comunidades para uma gestão integrada da biodiversidade e dos
ecossistemas, tais como a criação de corredores ecológicos para proteção da biodiversidade ou consórcios
intermunicipais para destinação final de resíduos sólidos.

67

https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/ODS-Objetivos_de_Desenvolvimento_Sustentavel_nos_Municipios_Brasileiros.pdf, acesso em
19/Ago/2018.
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Ademais, a promoção de campanhas de educação ambiental acerca da importância da conservação da
biodiversidade é fundamental para o bom andamentos das políticas de conservação e para a integridade
das áreas protegidas.
Os entes federativos também podem desenvolver projetos que utilizem a biodiversidade de forma
sustentável e contemplem a formação de pessoal, a criação e o fortalecimento de instituições dedicadas a
pesquisa e apoio às pequenas e médias empresas e incluí-los em seus Planos Plurianuais (PPA).
O Bioma Cerrado é o segundo mais protegido do pais, conforme dados de 2017 expostos na figura a seguir:

De acordo com o IBRAM 68 o Cerrado é uma das 25 áreas do mundo consideradas críticas para a
conservação, devido à riqueza biológica e à alta pressão antrópica a que vem sendo submetido. O Cerrado,
ao lado da Mata Atlântica, é considerado um dos hotspots mundiais, isto é, um dos biomas mais ricos e
ameaçados do Planeta.

68

http://www.ibram.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Guia-de-Unidades-de-Conserva%C3%A7%C3%A3o-min.pdf, acesso em 26/Jul/2018.
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Há uma impressão errônea de que o Cerrado é um bioma biologicamente pobre. Ao contrário, esta é uma
das regiões de maior biodiversidade do planeta e cobre 25% do território nacional. A sua biodiversidade
pode ser comparada à amazônica. Deve-se ressaltar que este ODS 15 busca proteger, recuperar e
promover o uso sustentável de todos os ecossistemas terrestres, e não apenas de florestas. O cerrado,
portanto, deve ser protegido sob a égide deste ODS.
Estima-se que exista mais de 12.000 plantas vasculares e 800 espécies de aves, 234 espécies de peixes,
divididos em 90 gêneros e 23 famílias nativas e outras formas de vida. Calcula-se que mais de 40% das
espécies de plantas lenhosas e 50% das espécies de abelhas sejam endêmicas, isto é, só ocorrem nas
savanas brasileiras. Somente com relação às abelhas foram coletados cerca de 103 gêneros e 550 espécies.
Nesse sentido, a criação de Unidades de Conservação da Natureza - UC 69 coloca-se como ponto
fundamental para a preservação desse importante Bioma.
O DF é um bom exemplo de extensão e cobertura por Unidades de Conservação da Natureza. O DF já
dispõe de um Sistema Distrital de Unidades de Conservação70 da Natureza – SDUC. Atualmente, o Distrito
Federal possui 72 parques ecológicos e urbanos administrados pelo IBRAM, além de outras 22 unidades de
conservação de proteção integral ou de uso sustentável. Além disso, há outros parques administrados por
suas respectivas regiões administrativas, unidades de conservação sob gestão do Governo Federal e outras
áreas de proteção de relevante interesse para visitação, alguns dos quais constam neste guia.
Com toda esta riqueza, o DF apresenta um enorme potencial para o turismo ambiental, desde que haja
manutenção das UCs, que se proteja a fauna e a flora e que seja coibida toda e qualquer forma de
degradação.
69

Unidade de Conservação é uma área com características naturais relevantes, legalmente instituída pelo Poder Público com objetivos de
conservação.
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Além disso, a manutenção de espaços verdes nas entrequadras e mesmo a criação dos mesmos nas cidades
satélites é fundamental tanto do ponto de vista estético-paisagístico, climático, como de prevenção de
enchentes e recarga de mananciais.
A busca de parcerias com a comunidade para implantação de novos parques e espaços verdes urbanos,
associados às políticas de regularização de condomínios horizontais, pode potencializar a proteção e
criação de espaços verdes.
Finalmente, é importante lembrar que a proteção dos ecossistemas terrestres no DF passa não apenas pela
criação de Unidades de Conservação da Natureza ou parques e espaços verdes urbanos. O bioma cerrado
apresenta uma diversidade de fitofisionomias que via para além do cerrado propriamente dito: ainda há as
veredas, as matas de galeria, os campos limpo e sujos, e o cerradão, para falar das principais tipologias. A
proteção dessa rica diversidade, sendo que cada qual apresenta sua própria contribuição em termos de
serviços ecossistêmicos, passa também por um diálogo com o setor produtivo, para que se preserve por
exemplo as faixas marginais de córregos, rios e lagos, na forma de Áreas de Preservação Permanente (APP).
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Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
16.1 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada em
todos os lugares.
Indicador produzido
Indica o número de vítimas de homicídios intencionais divididos pela população total, por 100.000
habitantes. O homicídio intencional é definido como a morte ilegal causada a uma pessoa com a
intenção de causar morte ou lesão grave.

Indicador - Número de vítimas de homicídios intencionais por
100 mil habitantes
Brasil e no DF

Ano
2015

Brasil

28,7

Distrito Federal

23,6

Fonte: Ministério da Saúde. SVS/DANTPS/CGIAE - Sistema de Informações
sobre Mortalidade (SIM).
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponibilizado no
Datasus. População RIPSA/IBGE.
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16.2 Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à
justiça para todos.
Indicador produzido

16.2.1 Proporção de presos sem sentença em relação à população prisional em geral.
No Brasil existem duas espécies de prisão: A) prisão cautelar ou provisória, também chamada
de prisão processual (que tem função de assegurar o trâmite do processo penal), na qual se
enquadram a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva; e B) prisão pena,
que tem função de punição, em razão da condenação do acusado pela prática de crime. O
preso provisório é aquele que ainda não possui condenação definitiva, mas se encontra preso
em razão de flagrante, prisão temporária ou preventiva. Cabe ressaltar que a regra geral é que
o acusado responda o processo em liberdade, mas a prisão cautelar é possível, como exceção,
nos casos em que os requisitos legais para sua decretação estejam presentes.

Indicador - Presos sem sentença em relação à população prisional em geral - Brasil 2010-2016
Quantidade de presos

Quant. de Presos sem Sentença

Proporção de presos
sem sentença (%)

Ano
Total

Homens Mulheres

Total

Homens Mulheres

Total

Homens

Mulheres

2010

496 251

461 444

34 807

215 229

198 707

16 522

43,4

43,1

47,5

2011

514 582

480 524

34 058

217 146

202 335

14 811

42,2

42,1

43,5
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Indicador - Presos sem sentença em relação à população prisional em geral - Brasil 2010-2016
Quantidade de presos

Quant. de Presos sem Sentença

Proporção de presos
sem sentença (%)

Ano
Total

Homens Mulheres

Total

Homens Mulheres

Total

Homens

Mulheres

2010

496 251

461 444

34 807

215 229

198 707

16 522

43,4

43,1

47,5

2011

514 582

480 524

34 058

217 146

202 335

14 811

42,2

42,1

43,5

2012

548 003

229 326

215 175

14 151

41,8

41,9

40,4

2013

581 507

546 289

35 218

240 563

226 955

13 608

41,4

41,5

38,6

2014

622 202

726 712

36 495

240 206

224 188

16 018

38,6

38,8

43,9

2015

698 618

-

-

261 786

-

-

37,5

-

-

2016

726 712

-

-

292 450

-

-

40,2

-

-

512 964

35 039

Fonte: Sistema Nacional de Informação Penitenciária e Tecnologia da Informação do Departamento
Penitenciário Nacional - Ministério da Justiça e Segurança Pública, dezembro de 2017
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16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.
Indicador produzido
16.6.1 - Despesas públicas primárias como proporção do orçamento original aprovado, por setor (ou por
códigos de orçamento ou similares).
Este indicador corresponde à composição das despesas executadas do governo central orçamentário
comparadas com o orçamento original aprovado. O governo central orçamentário é composto por todas
as unidades que integram o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, exceto o Banco Central do Brasil.

Indicador - Proporção das despesas
primárias do governo em relação ao
orçamento original aprovado - Brasil 2010-2016
Ano

(%)

2010

4,0

2011

6,2

2012

6,8

2013

9,0

2014

9,2

2015

9,5

2016

2,6

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional
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Comentários
Por entender que o acesso à Justiça e à segurança pública, e a busca pela promoção de uma sociedade mais
pacífica constituem-se em Objetivos da comunidade internacional, estes temas integram o ODS 16.
Entre as diversas metas associadas, cabe assinalar aquelas relativas à redução de mortes por violência, e
diminuição do tráfico e tortura contra crianças e à promoção de um Estado de Direito em que todos
tenham direito a se defender.
O combate ao trafico de armas, à corrupção e a políticas discriminatórias também integram este objetivo.
O Brasil tem buscado avançar neste Objetivo que encontra na política de desenvolvimento econômico e
educacional seu grande aliado. Ações e Sistemas têm sido criados, inclusive foi estabelecida uma Política
Nacional de Participação Social e o respectivo Sistema, por meio da Lei nº 8.243, de 2014, infelizmente,
sem efetividade até o momento.
A avaliação de integridade e da prevenção à corrupção na Administração Pública constituem-se em metas
deste Objetivo, visto que não se pode conceber uma sociedade pacífica e de pleno gozo da justiça em meio
a um Estado autoritário, corrupto ou mesmo ineficiente.
O Instituto Ethos71 realizou um estudo sobre os Sistemas de Integridade nos Estados Brasileiros que dialoga
com este Objetivo e ofereceu recomendações com as metas em comento, dentre as quais se destacam:

71

https://www3.ethos.org.br/wp-content/uploads/2012/12/Sistema-de-Integridade-nos-Estados-Brasileiros-mar%C3%A7o-20121.pdf, acesso em
18/Ago/2018.
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Disponibilidade, pelos governos de todos os níveis, de informações para construção de indicadores;
Sistemas de transparência para as compras públicas;
Produção de relatórios de atividade periódicos e acessíveis pelos órgãos de controle;
Os Tribunais de Conta estaduais e municipais, quando for o caso, devem promover a divulgação periódica
de relatórios mais transparentes e acessíveis de suas atividades, incluindo as informações institucionais e
administrativas básicas, como a composição dos conselhos;
Os Conselhos de Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente, entre outros, devem zelar pela
transparência tornando suas atas de reunião e os relatórios de atividades periódicos para avaliação da
sociedade.
Os governos locais podem contribuir para o êxito deste Objetivo mediante registro, monitoramento e
ações estratégicas para a redução da violência, tais como identificação de locais mais sujeitos a ocorrências
de crimes, iluminação adequada das vias públicas, oferta de serviços de saúde para as vítimas de violência,
entre outras. O combate à pobreza preconizado no ODS 1 e a redução das desigualdades, advogada no ODS
10, são impulsionadores do atingimento das metas deste ODS 16, visto que a pobreza e a desigualdade
socioeconômica impulsionam a violência.
O DF hoje conta com um Portal da Transparência disponível na rede mundial de computadores no
endereço http://www.transparencia.df.gov.br e atingiu um índice de transparência 7,60 calculado pelo
Ministério Público Federal72, ficando em segundo lugar no ranking nacional, atrás do estado de Santa
Catarina, que atingiu índice de 8,24.

72

http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/ranking, acesso 18/Ago/2018.

462

Este portal informa, por exemplo, os gastos executados segundo diferentes setores ou funções, por ano
discriminado, o que permite acompanhar a trajetória dos gastos em educação e saúde por exemplo, nos
últimos 3 anos, como se segue:
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Ademais, o DF hoje apresenta um amplo registro dos crimes praticados no âmbito de seu território. Os
registros73 estão divididos em dois arquivos: i) um arquivo contém o recorte do período de 2000 a 2010,
onde estão os dados de 19 regiões administrativas que existiam até o momento, considerando a população
existente à época indicada pelo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, ii) o outro
arquivo, de 2011 a 2017, é o intervalo que analisa 31 regiões administrativas, levando em conta o cálculo
da taxa-índice baseada na Pesquisa Distrital por Amostragem de Domicílio (PDAD), da Companhia de
Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). Os dados do censo demográfico do IBGE são utilizados para
cálculo da taxa-índice por 100 mil habitantes – feito para comparar crimes cometidos em regiões de
diferentes populações.

73

http://www.ssp.df.gov.br/estatisticas/, acesso em 27Jul/2018.
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Os crimes estão detalhados, por série histórica, da seguinte forma:
•

crimes contra o patrimônio: furto74 em veículo, roubo75 de veículo, roubo a transeunte, roubo em
coletivo e roubo em comércio;

•

crimes violentos letais e intencionais: homicídio, latrocínio76 e lesão corporal seguida de morte.

•

furto de veículo.

74

Se um ladrão toma algo que pertence a outra pessoa sem estabelecer contato com ela, comete furto.

75

Se houver contato do ladrão com a vítima, violência ou ameaça, é roubo.

76

Latrocínio indica o ato de roubar à mão armada.
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Conclui-se que as metas consignadas no ODS 16 são possíveis de serem atingidas em nível local, mediante:
a) redução de todas as formas de violência (inclusive no trânsito) e das taxas de mortalidade,
especialmente entre os jovens; b) coibição de todas as formas de abuso, exploração e tortura de pessoas;
c) instituição de mecanismos de controles capazes de reduzir a corrupção e o suborno; d) criação de canais
que possibilitem a participação popular e acesso público às informações.
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Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global
para o desenvolvimento sustentável
17.1 Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio internacional aos países em
desenvolvimento, para melhorar a capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas.
Indicador produzido
17.1.2 - Percentagem do orçamento do Governo financiada por impostos cobrados internamente
Este indicador corresponde à proporção das despesas do governo central orçamentário financiada por
impostos.

Indicador - Proporção do orçamento
doméstico oriundo de tributos
domésticos - Brasil - 2010-2016
Ano

(%)

2010

46,57

2011

48,11

2012

47,21

2013

46,64

2014

42,65

2015

37,38

2016

38,05

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional
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17.2 Mobilizar recursos financeiros adicionais para os países em desenvolvimento a partir de múltiplas
fontes.
Indicador produzido
17.2.1 - Volume de remessas (em dólares dos Estados Unidos) como proporção do PIB total
Esse indicador soma as receitas classificadas no Balanço de Pagamentos (BP) como 1) remunerações de
empregados e 2) transferências pessoais, integrando as contas de renda primária e secundária. Esse
fluxo de receitas acumulado em doze meses é dividido pelo PIB acumulado em doze meses.

Indicador 17.3.2 - Volume das remessas
(em US$) em proporção ao PIB total Brasil - 2010-2016
Ano

(%)

2010

0,14

2011

0,12

2012

0,11

2013

0,11

2014

0,11

2015

0,16

2016

0,15

Fonte: Banco Central do Brasil
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17.3 Ajudar os países em desenvolvimento a alcançar a sustentabilidade da dívida de longo prazo por meio
de políticas coordenadas destinadas a promover o financiamento, a redução e a reestruturação da
dívida, conforme apropriado, e tratar da dívida externa dos países pobres altamente endividados para
reduzir o superendividamento.
Indicador produzido
17.3.1 - Serviço da dívida como proporção das exportações de bens e serviços
De acordo com os manuais metodológicos internacionais: a) O devedor é pessoa física ou jurídica
residente no Brasil b) O credor é pessoa física ou jurídica não residente no Brasil. Especificamente para
avaliação de risco, o indicador desconsidera serviços da dívida originado por operações entre empresas
de mesmo grupo econômico (dívida intercompanhia) e títulos no país (mesmo que detidos por não
residentes), A partir desse conceito, compila-se os fluxos relativos a amortizações e juros dessa "dívida
externa exceto intercompanhia" nos últimos doze meses ("serviço da dívida"). Esse indicador é
calculado dividindo-se o "serviço da dívida" pelo soma das exportações de bens e serviços acumuladas
nos últimos doze meses, ambos na mesma unidade monetária.

Indicador - Serviço da dívida em proporção às exportações de produtos e serviços Brasil - 2011-2016
Ano

(%)

2011

29,74

2012

23,16

2013

30,45
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Indicador - Serviço da dívida em proporção às exportações de produtos e serviços Brasil - 2011-2016
Ano

(%)

2014

25,26

2015

55,69

2016

55,43

Fonte: Banco Central do Brasil

Comentários
Este Objetivo é o maior em termos de metas e o que aborda frentes diversas associadas ao
desenvolvimento sustentável. O ODS 17 consigna metas para financiamento, tecnologia, capacitação,
comércio, coerência de políticas e de instituições, parcerias multissetoriais, dados, monitoramento e
prestação de contas.
No que se refere ao financiamento para o alcance das metas fixadas na Agenda 2030, em se tratando de
busca de financiamento internacional para o DF, por força do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, os
entes federativos não estão aptos a realizá-los diretamente, pois necessitam de autorização formal do
Senado Federal.
Em termos práticos, a autorização do Senado para contrair financiamentos no plano internacional, de um
lado impele a União a buscá-los e do outro restringe a atuação do entes federativos em seus projetos para
viabilizar o atingimento das metas fixadas na Agenda 2030.
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Destaque-se que o financiamento internacional, inclusive, é importante para viabilizar a capacitação eficaz
e orientada para países em desenvolvimento como o nosso.
O comércio internacional também desafia a capacitação e a cooperação internacional que se espera se
mantenha disposta a inserir os bens produzidos nos países em desenvolvimento em seus países.
O outro aspecto deste Objetivo é melhorar a cooperação Norte-Sul e Sul-Sul e triangular regional e
internacional e o acesso à ciência, tecnologia e inovação, e aumentar o compartilhamento de
conhecimentos em termos mutuamente acordados. O setor privado e a academia podem atuar fortemente
neste aspecto, e podem trazer recursos que combinem pesquisa, inovação e monitoramento de ações
governamentais ou experimentos em áreas-piloto.
O governo do DF pode também desempenhar um papel estratégico de alavancagem destas formas de
fomento, por meio da Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), que pode estimular
parcerias internacionais por meio de editais de cooperação internacional via Conselho Nacional das
Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), como já vem realizando para cooperação com
instituições britânicas, apoiados pelo British Council, e com recursos do Fundo Newton.
Registre-se ainda que o desenvolvimento tecnológico é um Objetivo que já foi vislumbrado pelo Codese, ao
expressar a necessidade do DF se tornar um polo de desenvolvimento de tecnologias sustentáveis,
especialmente no âmbito das energias renováveis.
O estabelecimento da área para instalação do Parque Tecnológico Capital Digital, por meio da Lei
Complementar nº 679, de 2002, e mais recentemente a sanção da Lei 6.140, em 2018, que dispõe sobre
estímulos ao desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica e à inovação no ambiente produtivo do
Distrito Federal, são iniciativas que apontam para o alcance dessas metas.
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Tanto a cooperação internacional, a capacitação, como o compartilhamento do conhecimento visam a
aumentar a estabilidade econômica global, a partir de políticas coordenadas, que devem ser monitoradas
em tempo hábil para produzir correções e possibilitar o cumprimento da Agenda 2030. Afinal ninguém
pode ser deixado para trás.
As parcerias multisetoriais com a participação da sociedade civil são essenciais para a mobilização de
recursos financeiros e de conhecimento para implementação da Agenda 2030.
Ademais, será necessário desenvolver indicadores de medidas do progresso do desenvolvimento
sustentável que complementem o Produto Interno Bruto - PIB.
Um dos indicadores fixados para este Objetivo está relacionado com a proporção de indivíduos que
utilizam a internet, meta 17.8.1. Sobre isto, o IBGE, em sua Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad), informou que o DF é a unidade da federação que mais utiliza a internet no Brasil. O
Instituto apurou que 85,3% da população local acessou a web no último trimestre de 2016, que
corresponde ao período de coleta dos dados. O índice superou a média do país, de 64,7%, em mais de 20
pontos percentuais. Os mesmos dados do IBGE apontaram que na Capital Federal – e em todo o país –, o
uso da internet está diretamente ligado à faixa etária e ao grau de escolaridade da população.
A navegação na rede é predominante entre pessoas de 20 a 24 anos – 97% dos brasilienses nesta faixa
etária usaram a internet em 2016, ante 49% da faixa etária de 60 anos ou mais. A distinção entre homens e
mulheres é mínima.
Quanto aos níveis de escolaridade, a pesquisa revelou que 98,2% dos habitantes locais com 15 anos ou
mais de estudo têm o costume de usar a internet. O número é semelhante ao registrado na média

472

nacional: 95,8%. No lado oposto, apenas 45,6% dos entrevistados com menos de quatro anos de instrução
acessaram a rede. A média é ainda mais baixa no restante do país, 20%.
O uso da internet possibilita o acesso ao conhecimento produzido pelos países desenvolvidos, a
capacitação e também ao acompanhamento e até mesmo participação no desenvolvimento tecnológico e
o DF detém as condições matérias para participar deste desafio global. Portanto, o atingimento destas
metas está associado às metas do ODS 4 e 10.
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Anexo II
Metas Editadas
Como tratado no capítulo “Metodologia desenvolvida para elaboração do documento “O DF que a gente
quer! (2018-2030)”, na perspectiva de aprimorar a interação dos agentes das Câmaras Técnicas do Codese
com o conteúdo da Agenda 2030, houve um trabalho de edição de textos das Metas dos ODS,
referenciando-as ao DF e à RIDE.
Também foram retiradas desta edição as metas do ODS 14 - Vida na Água, que trata da conservação e uso
sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. A
despeito de se tratar de ODS de grande relevância para um pais com um litoral de mais de 7 mil
quilômetros de extensão, suas metas não foram abordadas no trabalho do Codese, uma vez que a nossa
abrangência territorial é o Distrito Federal, região Centro-Oeste do Brasil, e por consequência as ações
trabalhadas para este recorte territorial não têm incidência direta para o alcance do referido Objetivo.
Há ainda edição em textos de metas que tratam de realidades inerentes a outros países, mas que não
fazem parte da cultura e da realidade brasileira como, por exemplo, no ODS 5 – Igualdade de Gênero, um
trecho da meta 5.3 que trata de mutilação.
Destaca-se que o texto utilizado como base para as edições feitas pelo Codese, foi o texto publicado pela
ONU BR – Nações Unidas no Brasil, no site https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/.
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Por fim, informamos que no transcorrer dos trabalhos, algumas Câmaras Técnicas, ao identificarem a
necessidade de melhor conectar Ações Estratégicas no contexto do Distrito Federal aos ODS, propuseram
11 novas metas, que se encontram também registradas neste anexo, nos ODS 3, ODS 4, ODS 9, ODS 11,
ODS 16 e ODS 17.
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ODS 1 – ERRADICAÇÃO DA POBREZA

ODS 1
1) Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todas as Regiões Administrativas do DF.
(considerando como pobreza extrema, a renda mensal familiar per capta, abaixo de R$ 30,00);
2) Até 2030, reduzir pelo menos à metade a população que vive na linha de pobreza em todas as Regiões
Administrativas do DF. (considerando pobreza, a renda mensal familiar per capta, de R$ 90,00);
3) Até 2030, implementar, em todo o DF, programas de proteção social adequados com amplo acesso para
as pessoas em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação, discriminação,
violências;
4) Até 2030, garantir que a população residente nas áreas pobres do DF tenha acesso a serviços básicos
(água potável, esgotamento sanitário, iluminação pública, coleta de lixo, pavimentação, transporte coletivo,
atendimento em saúde, educação, segurança e assistência social);
5) Até 2030, erradicar a exposição da população pobre, especialmente a população em situação de rua, aos
eventos climáticos que as coloque em risco de saúde (física ou mental) e/ou em riso de vida;
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ODS 2 – FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

ODS 2
6) Até 2030, acabar com a fome em todo o DF e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os
pobres e as pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e
suficientes durante todo o ano;
7) Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição no DF, incluindo atingir, até 2025, as metas
acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores de cinco anos de idade, e
atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas;
8) Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos no DF,
particularmente agricultores familiares, inclusive por meio de acesso à terra, outros recursos produtivos e
insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor;
9) Até 2030, garantir que toda a área rural do DF conte com sistemas sustentáveis de produção de
alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que
ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às
condições meteorológicas extremas e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo;
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ODS 3 – BOA SAÚDE E BEM-ESTAR

ODS 3
10) Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna no DF para menos de 10 mortes por 100.000 nascidos
vivos (Segundo dados da Secretaria de Saúde do DF -em nov.2017 mortalidade materna na capital
federal é de 48,6 mortes por 100.000 nascidos vivos, quase cinco vezes maior do que em países
desenvolvidos);
11) Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos e reduzir a
mortalidade neonatal a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos a metade das taxas
atuais do DF;
12) Até 2030, acabar com qualquer tipo de epidemia de doenças transmissíveis no DF;
13) Até 2030, reduzir para um terço as taxas atuais do DF em relação a mortalidade prematura por doenças
não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar;
14) Até 2030, universalizar programas de prevenção e de tratamento do abuso de drogas entorpecentes e
uso nocivo do álcool;
15) Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos por acidentes de transito;
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16) Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o
planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em
estratégias e programas de alcance a todos os públicos;
17) Até 2030, atingir a cobertura universal de saúde, incluindo o acesso a serviços de saúde essenciais de
qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços
acessíveis para todos;
NOVA META) Até 2030, aumentar em 10% o número de praticantes de atividade física vinculada à
melhoria da saúde no DF, sobretudo priorizando as RAs com menor número de praticantes e/ou o maior
percentual de doenças relacionadas à falta de atividade física adequada;
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ODS 4 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

ODS 4
18) Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos do DF completem, dentro da faixa etária adequada,
o ensino fundamental e médio, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes;
19) Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos na primeira infância tenham acesso a um
desenvolvimento de qualidade, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o
ensino fundamental;
20) Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica,
profissional e superior de qualidade;
21) Até 2030, dobrar o número de jovens e adultos com competências técnicas e profissionais, para
emprego, trabalho decente e empreendedorismo;
22) Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os
níveis de educação e formação profissional;
23) Até 2030, erradicar o analfabetismo e garantir o conhecimento básico a todo jovem, adulto e idoso
(Segundo dados da CODEPLAN 2017, no DF, 60 mil pessoas não sabem ler ou escrever);
24) Até 2030, garantir a aplicação, em todos os espaços educadores, de conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, direitos humanos, igualdade de gênero,
promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da
contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável;
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25) Até 2030, garantir que todas as instalações físicas para educação infantil e fundamental no DF estejam
apropriadas para crianças e atendam às normativas para o livre acesso circulação de pessoas com
deficiência e que todas as instalações físicas para educação proporcionem ambientes de aprendizagem
seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos;
NOVA META) Garantir que todas as instalações físicas para educação infantil, fundamental e ensino médio
atendam às normas de acessibilidade e ofereçam espaços adequados e de qualidade para as diferentes
aprendizagens e convivências;
NOVA META) Até 2030, criar curso de Educação Física na FEPECS;
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ODS 5 – IGUALDADE DE GÊNERO

ODS 5
26) Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte;
27) Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e
privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos;
28) Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças;
29) Implementar programas que promovam o reconhecimento e a valorização do trabalho doméstico não
remunerado (realizado, em regra, em casa pelas mulheres) bem como promover a responsabilização
compartilhada dentro do lar e da família, com o apoio de políticas públicas de proteção social para quem
elabora estes trabalhos;
30) Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança
em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública;
31) Assegurar a todos as informações e os meios para decidir e gozar do acesso qualificado à saúde sexual
e reprodutiva, livre de discriminações, coerções ou violências;
32) Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação,
para promover o empoderamento das mulheres;
33) Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o
empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis;
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ODS 6 – ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO

ODS 6
34) Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos os moradores do
DF;
35) Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos os moradores
do DF;
36) Até 2030, melhorar a qualidade da água nos cursos d’águas, lagos e reservatórios, eliminando o
despejo de rejeitos e produtos inadequados, aplicando tratamento adequado à todas as águas residuais e
alcançando pelo menos 50% da reciclagem e reutilização segura destas águas;
37) Até 2030, aumentar em 100% a eficiência do uso da água em todos os setores;
38) Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos com o Estado de Goiás naquilo que
afeta as bacias de abastecimento do DF;
39) Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água em todas as bacias hidrográficas
do DF (Bacia do Descoberto; Bacia do São Bartolomeu; Bacia do Rio Preto; Bacia do Rio Maranhão; Bacia do
Rio Corumbá; Bacia do Paranoá e Bacia do Rio São Marcos);
40) Apoiar e fortalecer a participação das comunidades de cada Região Administrativa do DF, para
melhorar a gestão da água e do saneamento;
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ODS 7 – ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA

ODS 7
41) Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia
limpa em todo o DF;
42) Até 2030, aumentar para pelo menos 30% a participação de energias renováveis na matriz energética
do DF com fonte em energia solar e eólica, incluindo sistemas de geração de energia descentralizados;
43) Até 2030, aumentar em 100% a taxa de a eficiência energética no DF, em todos os setores;
44) Até 2030, facilitar o acesso a pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis,
eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o
investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa;
45) Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de
energia modernos e sustentáveis no DF;
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ODS 8 – EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO

ODS 8
46) Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias no DF por meio da diversificação,
modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e
dos setores intensivos em mão de obra;
47) Promover e implementar no DF, políticas efetivas para o desenvolvimento das atividades produtivas, da
geração de emprego decente, do empreendedorismo, da criatividade e inovação;
48) Incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio
do acesso a serviços financeiros;
49) Estabelecer estratégia assertivas para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental,
tendo como referencial o Plano Nacional de Ação para a Produção e Consumo Sustentáveis;
50) Até 2030, alcançar no DF o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e
homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual
valor;
51) Até 2020, reduzir em 80% a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação;
52) Até 2025 acabar com o trabalho infantil no DF, em todas as suas formas;
53) Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os
trabalhadores;
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54) Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e
promove a cultura e os produtos locais;
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ODS 9 – INDÚSTRIA INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

ODS 9
55) Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente adequada às demandas do
setor industrial atual e projetado para o DF;
56) Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, dobrar a participação da indústria no
setor de emprego e no PIB do DF;
57) Desenvolver e implementar políticas que ampliem o acesso das pequenas indústrias e outras empresas
aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados;
58) Até 2030, desenvolver e implementar políticas e programas que possibilitem a modernização da
infraestrutura e reabilitação das indústrias do DF tornando-as sustentáveis, com eficiência aumentada no
uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos;
59) Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais,
incentivando a inovação e aumentando os investimentos público e privado em pesquisa e
desenvolvimento;
NOVA META) Transformar Brasília em referência pela capacidade de realizar pesquisas científicas,
desenvolvimento tecnológico e inovação, com a presença de institutos de pesquisa, centros de pesquisa
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científica, centros de educação tecnológica e de educação superior, e empresas intensivas no uso de
tecnologia;
NOVA META) Melhor a infraestrutura, a segurança e a logística da área Rural potencializando os processos
produtivos, o escoamento de produção e o crescimento econômico deste setor, de forma sustentável;
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ODS 10 – REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

ODS 10
60) Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais
pobre do DF a uma taxa maior que a média nacional;
61) Até 2030, implementar políticas e programas que promovam a inclusão social, econômica e política de
todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica
ou outra;
62) Até 2030, garantir a igualdade de oportunidades para a população do DF e reduzir as desigualdades de
resultados;
63) Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, que possibilitem alcançar
progressivamente uma maior igualdade social, econômico e cultural;
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ODS 11 – CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

ODS 11
64) Até 2030, garantir o acesso de todas as populações pobres do DF a habitação segura, adequada e a
preço acessível, bem como acesso aos serviços básicos e em áreas urbanizadas;
65) Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço
acessível para todos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de
vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos;
66) Até 2030, promover a urbanização inclusiva e sustentável, e aumentar as capacidades para o
planejamento e gestão participativos, integrados e sustentáveis, em todas as Regiões Administrativas do
DF;
67) Proteger e salvaguardar todo o patrimônio cultural e natural do DF (integra o patrimônio cultural, o
bens tombados, os parques urbanos e naturais, as praças, demais áreas protegidas, os sítios e paisagens,
dotados de simbolismo cultural, assim como manifestações e práticas culturais e tradições que conferem
identidade a estes espaços e ao povo);
68) Até 2030, eliminar todos os riscos de morte e de pessoas afetadas e de perdas econômicas diretas
causadas catástrofes climáticas;
69) Até 2030, reduzir em 50% o impacto ambiental negativo per capita do DF, inclusive prestando especial
atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos e outros;
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70) Até 2030, proporcionar em todas as Regiões Administrativas do DF o acesso universal a espaços
públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas
idosas e pessoas com deficiência;
71) Efetivar as relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e
rurais, reforçando estas questões inclusive no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) e no
Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do DF;
72) Até 2020, implementar as políticas e planos para a eficiência dos recursos, a mitigação e adaptação às
mudanças climáticas, a resiliência a desastres; e desenvolver e implementar o gerenciamento holístico do
risco de desastres em todos os níveis no DF;
NOVA META)
Promover a urbanização com infraestrutura sustentável, em todas as Regiões
Administrativas do DF;
NOVA META) Ocupar de 30 a 40% dos equipamentos e espaços públicos de esporte e lazer do DF com
Programas/Projetos continuados;
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ODS 12 – CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEL

ODS 12
73) Implementar , no âmbito do DF, o Plano Nacional de Ação para a Produção e Consumo Sustentáveis
com especial foco nas áreas de: Educação para o Consumo Sustentável; Varejo e Consumo Sustentável;
Aumento da Reciclagem; Compras Públicas Sustentáveis; Construções Sustentáveis; e Agenda Ambiental na
Administração Pública – A3P;
74) Até 2030, alcançar a gestão sustentável no GDF e o uso eficiente dos recursos naturais de todo o
território do DF;
75) Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita no DF, nos níveis de varejo e do
consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento;
76) Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos, ao
longo de todo o ciclo de vida destes;
77) Até 2030, reduzir em pelo menos 30% a taxa de geração de resíduos no DF, por meio da prevenção,
redução, reciclagem e reuso;
78) Estabelecer e implementar programas de incentivos às empresas que adotarem práticas sustentáveis e
integrarem informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios;
79) Instituir no Governo do DF práticas de compras públicas sustentáveis;
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80) Até 2030, garantir programas de difusão e conscientização para que toda a população do DF tenha
informação relevante para o consumo sustentável e para estilos de vida em harmonia com a natureza;
81) Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável
para o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais;
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ODS 13 – COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

ODS 13
82) Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes
naturais em todos o território do DF;
83) Integrar medidas para o enfrentamento à mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos
do DF;
84) Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre
mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima;
85) Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do
clima e à gestão eficaz em todas as instancias de governança no DF;
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ODS 14 – CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DE MARES E OCEANOS

ODS 14
Obs.: suprimimos de nossa atividade as metas deste ODS
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ODS 15 – VIDA SOBRE A TERRA

ODS 15
86) Assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável da biodiversidade dos ecossistemas do
cerrado, no território do DF;
87) Até 2025, garantir a efetiva gestão sustentável das unidades de conservação do DF;
88) Até 2030, combater o desmatamento e restaurar a terra e o solo degradado;
89) Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, deter a perda
de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar, dentro dos limites do território do DF, a extinção de
espécies ameaçadas;
90) Atuar para a gestão justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos do
cerrado;
91) Combater a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e fauna protegidas;
92) Até 2020, implementar medidas para evitar a o impacto de espécies exóticas invasoras em
ecossistemas terrestres e aquáticos do cerrado, e controlar ou erradicar as espécies de maior impacto no
território do DF;
93) Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento territorial com
vistas ao desenvolvimento sustentável;
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ODS 16 – PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES

ODS 16
94) Reduzir em pelo menos 50% as taxas relativas a todas as formas de violência e de mortalidade
relacionada, em todos as Regiões Administrativas do DF;
95) Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças;
96) Promover o Estado de Direito e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos;
97) Até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e
devolução de recursos roubados e combater todas as formas de crime organizado;
98) Reduzir contundentemente a corrupção e o suborno em todas as suas formas;
99) Garantir instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis;
100) Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis
da administração pública e em todos os poderes no DF;
101) Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade
com a legislação nacional e distrital;
102) Fortalecer as instituições distritais relevantes para a prevenção da violência e o combate ao crime;
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NOVA META) Incentivar e fortalecer o protagonismo cidadão por meio de políticas e programas públicos
em todo o DF;
NOVA META) Promover a prevenção e a redução de litígios em todo o DF;
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ODS 17 – PARCERIAS EM PROL DAS METAS

ODS 17
103) Garantir que o GDF inclua em seu planejamento orçamentário e execução financeira investimentos
para o cumprimento da Agenda 2030;
104) Mobilizar recursos financeiros de fontes não governamentais para apoiar, com efetividade, a
implementação planejada e sinérgica da Agenda 2030 em todo o DF;
105) Apoiar organizações não governamentais que atuam em convergência com os ODS, na implementar
suas ações, de forma articulada e complementar a outras iniciativas focadas na implementação efetiva da
Agenda 2030 no DF;
106) Adotar e implementar regimes de promoção de investimentos (governamentais e não
governamentais) para iniciativas não governamentais comprometidos com a implementar dos ODS no DF;
107) Instituir cooperação entre as organizações não governamentais, as instituições acadêmicas e as
instâncias governamentais para ampliar o acesso à ciência, tecnologia e inovação, e aumentar o
compartilhamento de conhecimentos para a implementação da Agenda 2030 no DF;
108) Promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias
ambientalmente corretas para todas as comunidades no DF;
109) Implementar de forma eficaz e orientada programas de capacitação a fim de apoiar movimentos,
organizações e instituições sociais para a implementação dos ODS;
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110) Aumentar a estabilidade econômica do DF, inclusive por meio da coordenação e da coerência de
políticas, sempre focando do desenvolvimento sustentável;
111) Aumentar a coerência das políticas do GDF para o desenvolvimento sustentável;
112) Respeitar o espaço político-social e a particularidades de cada Região Administrativa do DF para
estabelecer e implementar políticas para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável;
113) Reforçar as parcerias multissetoriais para o desenvolvimento sustentável, que mobilizem e
compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização dos
objetivos de desenvolvimento sustentável em todos os DF;
114) Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da
experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias para o atingimento das metas em
2030;
115) Reforçar a cooperação com as instituições de ensino e de pesquisa para aumentar significativamente a
disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade,
raça, etnia, status migratório, deficiência, localização geográfica e outras características relevantes no
contexto do DF;
116) Até 2030, valer-se de iniciativas existentes para desenvolver medidas do progresso do
desenvolvimento sustentável que complementem o produto interno bruto [PIB] do DF;
NOVA META) Garantir o percentual fixo de 1% do orçamento para o Esporte;
NOVA META) Realizar diagnóstico sistêmico com vistas a garantir a elaboração e aprimoramento das
Políticas Públicas.
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Princípios Norteadores do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável
e Estratégico do Distrito Federal – CODESE/DF
Com o objetivo de manter o CODESE/DF no seu firme propósito de planejar e apresentar soluções para o desenvolvimento
sustentável do Distrito Federal e entorno no curto, médio e longo prazo, consciente da sua responsabilidade ativa nesse
processo e em defesa da sua legitimidade, surge a presente Carta, para consolidar os princípios norteadores deste Conselho
e suas Câmaras Técnicas.
Estes princípios norteadores, descritos a seguir, estatuem um conjunto de parâmetros orientadores que objetivam a
atuação responsável e ética de todos os membros do CODESE/DF, segundo conceitos e critérios instituídos desde a
fundação do Conselho e derivados da sua representatividade junto à sociedade civil organizada, com foco no
desenvolvimento econômico e social, de forma isenta, apartidária e no mais estrito interesse do conjunto da sociedade.

Princípios norteadores
Dedicação e comprometimento

O CODESE/DF tem como característica a participação voluntária de seus membros, no entanto, dada a grande relevância dos
seus nobres objetivos em atenção aos maiores interesses da coletividade, a participação de todos os componentes das
Câmaras Técnicas deverá ser assídua e proativa, em face da necessidade do cumprimento da ampla agenda de demandas de
cada comitê, como boa prática e visando o melhor atendimento às expectativas de desempenho de cada câmara técnica,
além da manutenção da integridade do próprio Conselho.

Boa fé

A atuação do CODESE/DF tem a boa fé como princípio norteador e baseia-se na confiança quanto ao uso das informações e
conhecimentos adquiridos na atuação de suas câmaras em estrito benefício da sociedade.

Apartidarismo e defesa incondicional da coletividade

As ações e proposições do CODESE/DF deverão ser pautadas pelas mais legítimas demandas advindas do conjunto da
sociedade, sempre de forma isenta e distante dos interesses de qualquer organização partidária.

Zelar pela lisura e integridade do Conselho

É dever de todos os membros do CODESE/DF a manutenção da integridade da composição do Conselho e suas câmaras
técnicas, da lisura dos seus atos, do bom nível e qualidade dos debates e do espírito público de todas as suas proposições.
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