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Ofício n. 025/2019 – CRIF/SMRI  Porto Alegre, 1º de agosto de 2019. 

 

 

Prezado,  

 

É com satisfação que o convidamos para participar da “Oficina de Capacitação em 

ODS da Rede Mercocidades”, que acontecerá no dia 21 de agosto (quarta-feira), entre 9h e 

17h em Porto Alegre em local a ser informado nos próximos dias. 

Com base na capacitação oferecida pela rede Mercocidades através do PNUD 

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e da CGLU (Cidades e Governos 

Locais Unidos), queremos disseminar a metodologia de localização dos ODS para 

governos locais, que será requerida por financiadores nacionais e internacionais para 

projetos urbanos nos próximos 12 anos. 

Esta oficina busca, portanto, capacitar agentes locais da região por meio da 

ferramenta de localização dos ODS, cujo objetivo é prestar suporte a governos locais e 

regionais para a implementação da Agenda 2030 da ONU. Apresentará também estratégias 

que podem ser adaptadas a contextos específicos e a necessidades de diferentes cidades e 

regiões, de forma que se construam recursos concretos e práticos para aumentar a 

conscientização e defender o papel ativo dos atores locais na localização dos ODS, além de 

apoiá-los a tomar decisões que contribuam para o alcance dos ODS. 

Agradeceríamos receber sua confirmação com relação a sua participação até o dia 

09 de agosto (sexta-feira) para que possamos melhor atendê-lo com relação a dúvidas e 

outras informações sobre o seminário.  

A equipe da Coordenação de Relações Internacionais e Federativas está à 

disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, por meio dos contatos (51) 

3289-6679, Shayana Fanaya ou (51) 3289-6688, Liane Gelatti. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Rodrigo de Souza Corradi 

Coordenador de Relações Internacionais e Federativas 
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Oficina de Capacitação em ODS da rede Mercocidades - Cronograma 
  

 Local:  BRDE – Rua Uruguai, 155 – 14º andar 

 

 Data e Horário: dia 21/08, das 9h às 17h 

 

 Cronograma:  

 

09:00 - 10:30 
Apresentação sobre capacitação e localização da agenda 

2030 

10:30 - 10:45 Intervalo 

10:45 – 11:30 
Apresentação sobre capacitação e localização da agenda 

2030 – Experiência América Latina 

11:30 – 12:30 
Dinâmica de grupo – Dependência dos ODS com o governo 

local 

12:30 – 14:00 Horário livre para almoço 

12:30 – 14:00 Dinâmica: desafios das medições 

15:00 – 15:15 Intervalo 

15:15 – 16:30 Debate + avaliações 

16:30 - 17:00 Finalização ao entardecer no Lago Guaíba 

  

 Panelistas: 

 

Entidade Nome Status 

Prefeitura de Porto Alegre Rodrigo Corradi Confirmado 

  

 Contextualização:  

 

A Agenda de Desenvolvimento do Sistema ONU estabeleceu os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) como a base de um sistema de medições e 

implementações de políticas públicas no nível global que tratem do processo de 

desenvolvimento de maneira integrada. A Agenda 2030 deve ser implementada até esse 

ano de nosso calendário e possui 17 objetivos que entendem o desenvolvimento humano de 

forma integral. 

Essa maneira de entender o desenvolvimento tem como base a aplicação no território 

urbano, fonte da maioria da população humana. Dessa forma, a ONU Habitat, PNUD 

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e CGLU (Cidades e Governos 

Locais Unidos) desenvolveram uma metodologia que identifica os ODS e os aplica no 

nível local. Essa será a capacitação para a Mercocidades, PMPA e Conselheiros do OP. 

 


