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Durante a Rio+20 assume-se como compromisso de todos, o documento “O 

Futuro que Queremos”, no qual convocam os países e a sociedade global para a 

construção da Agenda do Desenvolvimento 2030 e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Sobre a agenda 2030



A Agenda 2030 é universal, indivisível, 

integrada e “aspiracional”. Integra as 

dimensões econômica, social e ambiental

e sintetiza em seu lema central, “Ninguém

deixado para trás”, a ideia-força da 

equidade na busca do alcance dos 

princípios diretores voltados para 

Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e 

Parcerias (5 Ps).

Sobre a agenda 2030



Representa o consenso de 193 países e mostra

evolução aos ODMs, principalmente quanto a 

valorização da inclusão social.

Os 17 ODS refletem temas centrais como a 

Qualidade de vida das pessoas e o Futuro do 

nosso planeta.

Respeitando seu caráter universal, cabe aos países, 

ajustar essas diretrizes e seus mecanismos de 

implementação ao contexto nacional.

Sobre a agenda 2030



Sobre a agenda 2030

A Agenda 2030 é a mais abrangente referência no período contemporâneo

para a mobilização de valores, direcionamento de modelos de desenvolvimento

inclusivos e sustentáveis e justiça social, e construção de alianças para sua

conquista. É também horizonte para construção de perspectivas de médio e

longo prazo, tendo em vista o marco de 2030. Entretanto, seu potencial de

promoção de mudanças só se efetivará se a Agenda 2030 for conhecida e

reconhecida como instrumento político incorporado na agenda das

instituições e movimentos sociais.



O papel do Brasil

O Brasil contribuiu fortemente para 

aprimorar a visão sobre o 

desenvolvimento sustentável e o desenho

da Agenda 2030 e os ODS.

Determinante para o alargamento dos 

temas sociais, a incorporação do tema

saúde e o reconhecimento do papel central 

da CT&I.



O papel do Brasil

Estrutura da Comissão Nacional ODS



Fiocruz Historical Matrix

The historical matrix of Fiocruz is  

based on a strong correlation  

between scientific and  

technological base and visions  

on health and development,  

national construction and the role  

of the State

Funções da CNODS

• Internalizar, difundir e dar 

transparência ao processo de 

implementação da Agenda 2030 no 

Brasil e propor estratégias, 

instrumentos, políticas públicas 

(ações e programas) e monitorar seu 

desenvolvimento. 

• Elaborar plano de ação para 

implementação da Agenda 2030

• Propor estratégias, instrumentos, 

ações e programas para a 

implementação dos ODS.

• Acompanhar, monitorar o 

desenvolvimento dos ODS e elaborar 

relatórios periódicos. 

• Elaborar subsídios para discussões 

sobre o desenvolvimento sustentável 

em fóruns nacionais e internacionais. 

• Identificar, sistematizar e divulgar 

boas práticas e inciativas que 

colaborem para o alcance dos ODS, e 

• Promover a articulação com o órgãos 

e entidades públicas das Unidades da 

Federação, para disseminar e 

implementar a Agenda 2030 nos 

níveis estadual e municipal.



Vínculo da CTI com ODS

• Mecanismos de Facilitação 

Tecnológica (TFM);

• Contexto Social e Cultural;

• Fontes diversas de 

conhecimento;

• Financiamento e Governança

Inovadora;

• Ecossistemas de Inovação e 

Road maps;

• Tecnologias sociais e 

emergentes;

• Percepção pública e 

compromisso cidadão em 

políticas de CTI.

169 objetivos - 231 indicadores  

“Ninguém deixado para trás ”



O lugar da Saúde

“A Saúde é a maior meta dos governos e a 

pedra angular do desenvolvimento sustentável”
8ª Conferência Internacional de Promoção da Saúde. Declaração de 

Helsinque sobre Saúde em Todas as Políticas (2013)

A Saúde é ao mesmo tempo pré-condição, 

resultado e indicador da Agenda 2030.



Reconhece que a saúde é expressão e resultado da interação dinâmica da biologia

individual com os determinantes sociais, econômicos e ambientais, passíveis de

transformação somente por meio de políticas e ações intersetoriais coerentes,

coordenadas e promotoras da equidade.

“ A Cobertura Universal é a chave para a realização de todas as metas do OD3”

( HLPF, 2017)

Buss et al, 2017

ODS 3

“Assegurar vidas saudáveis e promover o bem-estar para todos em todas as idades”

O lugar da Saúde



ODS nos municípios e territórios locais

• A Agenda 2030 dispõe que “governos e instituições públicas também 

trabalharão em estreita colaboração na implementação com autoridades 

regionais e locais, instituições sub-regionais, instituições internacionais, 

academia, organizações filantrópicas, grupos de voluntários e outros”.

• Em muitos casos, possivelmente o ator mais adequado para resolver 

problemas sociais que têm, inclusive, impactos globais mais amplos.



A matriz histórica da Fiocruz assenta-se em uma forte correlação entre 

base científica e tecnológica e visões sobre saúde e desenvolvimento, 

construção nacional e papel do Estado.

O papel da Fiocruz



Fiocruz Historical Matrix

The historical matrix of Fiocruz is  

based on a strong correlation  

between scientific and  

technological base and visions  

on health and development,  

national construction and the role  

of the State

Estratégia Fiocruz para a 
Agenda 2030

Tomar a Agenda 2030 enquanto referência significa entendê-la como

objeto de disputa de sentidos e formas diferenciadas de sua tradução em

práticas. Isso implica em constante diálogo crítico. Ao mesmo tempo em

que a Agenda 2030 e os ODS são valorizados com a construção de

conhecimento e definição de políticas e instrumentos para sua

implementação e monitoramento, deve-se produzir um esforço conceitual e

programático para o desenvolvimento de agendas fundadas em nossos

referenciais teóricos, visão de sociedade e país e empenho na obtenção de

cenário de futuro desejável coerente com essa visão.



Implementação da Estratégia Fiocruz 

para a Agenda 2030

A Presidência da Fiocruz, por meio da Portaria da Presidência no.773, de 

05/06/2017 criou um Grupo de Trabalho para desenvolver o Marco Referencial e 

o Plano de Trabalho da Estratégia da Agenda 2030 na Fiocruz.



Níveis de ação da EFA 2030

Interna

Articulação com unidades CRIS, CEE, VPAAS etc;

Nacional

Comissão Nacional da Agenda 2030: PB e PG representando ABC, articulação 

com ABC, ABM, SESC, Firjam;

Internacional

PG: participação no grupo dos 10 do Secretário Feral da ONU sobre CT&I: 

reunião na Fiocruz sobre saúde e CT&I, G-STIC Bélgica parceria com a 

VITO, Piloto de RoadMap sobre CT&I e saúde Colaboração com a OMS 

sobre meta de UHC (cob. Universal da saúde) Astana e Plano de Ação Global 

sobre vida saudável e bem estar, e sobre acesso a vacinas, medicamentos e 

insumos.



Níveis de ação da EFA 2030

Temas Prioritários

• CT&I  - MCT;

• Monitoramento do SDG3 e outros relacionados com a saúde – CIDACS,

PROCC, SVS, ENSP;

• Intersetorialidade: MA, MC, MDS

• Capacitação e treinamento

• Pesquisa sobre intersetorialidade e covariáveis



Oportunidades com o Ministério da 

Saúde

• Agenda 2030 como orientador para equidade em saúde e para reforçar 

implementação de políticas nacionais como atenção básica;

• Principal ODS sobre UHC e Astana na estratégia da nova secretária do MS;

• Capacidade Analítica da FIOCRUZ PROCC e CIDACS;

• Resistência anti-microbiana e Onehealth;

• Tecnologias sociais.



Iniciativas Fiocruz 

• Centro Colaborador de Saúde e Ambiente 
(OPAS);

• Centro Colaborador Sul-Sul (OMS);

• Saúde Amanhã - Sistemas de Cuidado e Saúde;

• G-stic;

• Comitê de Instalação da Câmara Temática de 
acompanhamento da Agenda 2030 (CNODS);

• Centro de Estudos Estratégicos - Web Survey e 
Plataforma Radar ODS;

• PROADESS – Indicadores;

• Plataforma Ágora. 



Agenda 2030 e o SUS

Eixo Privilegiado de Articulação do Conjunto dos ODS no 

Plano Nacional e na Saúde Global;

Papel Reitor do CNS na Implementação dos ODSs 

Relacionados à Saúde;

“A saúde em todas as políticas” (OPAS);

Integração entre Plano Nacional de Saúde (PNS) e ODS;

Relação Saúde e Desenvolvimento ( Complexo

Econômico e Produtivo da Saúde – CEIS);

Ação multisetorial;

Planejamento interfederativo , que garanta a “ aterrizagem

dos ODS nos territórios”.



Consulta Internacional de CTI e 

Saúde para a Agenda 2030

• Criação de um Plano de Ação de CTI para a América Latina e 

Caribe;

• Interligações entre saúde, meio ambiente e questões 

socioeconômicas;

• Apoiar a plataforma online para fortalecer a disseminação de 

CTI;

• Acesso equitativo a cuidados de saúde de qualidade por meio 

de inovação do sistema de saúde;

• Promover a elaboração de análises sobre tecnologias 

emergentes e aceleradas para lidar com desafios ligados à saúde



• Encorajar e a aproveitar o conhecimento tradicional e indígena e inovações 

frugais para fornecer soluções em CTI e Saúde;

• Promover a expansão de soluções para ODS ligados à saúde e fortalecer a 

capacidade de fazer análises contextuais;

• O conceito de “ciência cidadã” deve ser estendido ao TFM;

• Setor saúde como plataforma de inovação e desenvolvimento;

• Reconhecer a importância dos esforços prévios no tema;

• PNUDLAC, OMS/OPAS e CEPAL devem unir esforços para conectar 

desenvolvimento econômico e políticas de saúde na ALC;

• Aumentar o engajamento político e financeiro de governos, setor privado e 

sociedade civil para alcance e monitoramento dos ODS.

Consulta Internacional de CTI e 

Saúde para a Agenda 2030



agora.fiocruz.br/agenda2030

https://portal.fiocruz.br/pt-br/content/estrategia-fiocruz-para-agenda-2030
https://portal.fiocruz.br/pt-br/content/estrategia-fiocruz-para-agenda-2030

