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VOLUNTARIADO PARA A PROMOÇÃO 
DOS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 







Continuidade do legado 
dos ODMs, sem deixar 

ninguém para trás 
 

Dois processos 
paralelos 

AGORA 

Uma Agenda  
holística para 2030  

ANTES 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Foco na sustentabilidade 
ambiental 

ODM 

Foco principal na dimensão 
social 

Revisitando o 
desenvolvimento 

sustentável com uma visão 
integrada e equilibrada 

de suas dimensões-chave 



Para ver as metas dos ODS, acesse: https://nacoesunidas.org/pos2015/  



Diagrama inspirado pelo The Guardian. 

POBREZA E FOME 

ÁGUA E SANEAMENTO 
CIDADES 

PCS 
MUDANÇA DO CLIMA 

RECURSOS MARINHOS 

BIODIVERSIDADE 

O
D

M
   

 2
00

0 
  D

S    2015 

PARCERIA GLOBAL 

PAZ 

DESIGUALDADE 

INFRAESTRUTURA 

CRESCIMENTO E 
EMPREGO 

ENERGIA 

SAÚDE 

EDUCAÇÃO 

IGUALDADE DE GÊNERO 



  ODM 
(8 objetivos, 22 metas,  
48 indicadores globais) 

DS 
(17 objetivos, 169 metas,  
231* indicadores globais) 

NATUREZA Pobreza extrema. 
As 3 dimensões do 

desenvolvimento sustentável e 
pobreza multidimensional. 

FOCO 
Países em 

desenvolvimento e países 
menos desenvolvidos. 

Global. 

SOLUÇÕES Ferramentas estão 
disponíveis. 

Diferentes respostas, mas a 
maioria delas a serem 

construídas. 

MEIOS DE 
IMPLEMEN-

TAÇÃO 

Doação, dinheiro público e 
filantropia. 

Setor privado, tecnologia e 
incentivos tributários e 

investimento direto. 



A ATERRISSAGEM 
DOS ODS NO BRASIL 



DIÁLOGOS PARA O DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL SUSTENTÁVEL  
•  Pactuação de visões e rumos (confiança) 

•  Atores do Setor Privado (em nível internacional, nacional, estadual e local) 
•  Governos Federal e Estadual (identificação e acompanhamento de programas 

com vertentes no território) 
•  Tribunal de Contas 
•  Ministérios Públicos (MPF, MPE, MPT) 
•  Terceiro Setor e Movimentos Sociais 

•  Agenda de compromisso dos ODS 



INTELIGÊNCIA E PRODUÇÃO/GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 
•  Diagnóstico Situacional: ciclos de diálogo, linhas de base, estudos de 

sustentação 
•  Planejamento e cenarização (com técnicas de prospecção – pensar grande, 

começar pequeno e andar rápido!) 
•  BIs com ferramentas inovadoras (mapas multilayers, cruzamentos) 
•  Monitoramento (pactuação, construção e acompanhamento de indicadores e 

índices)  
•  Avaliação (ex-ante, ex-post, de impacto, de resultados) 
•  Formação de atores locais 



AÇÃO DIRETA 

•  Desenho de políticas, programas e projetos sócioambientais de 2a geração, 
com participação social 

•  Implementação de iniciativas – PNUD pode colaborar na execução de ações 
prioritárias 

•  Territórios piloto 
•  Voluntariado 



QUEM É VOLUNTÁRIO? 
 

  O voluntário é aquele que, devido a seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, 
dedica parte do seu tempo, sem remuneração, a diversas formas de atividades, 
organizadas ou não, de promoção de bem estar social, ou outros campos demandados 
pela própria sociedade;  

  •A pessoa que se voluntaria, doa seu tempo e conhecimentos visando a realização de 
um trabalho estimulado pelo seu próprio impulso solidário, ou ainda a uma determinada 
causa bem como às suas próprias motivações pessoais, sejam estas de caráter religioso, 
cultural, filosófico, emocional;  

  •O voluntário é ator social e agente de transformação ou de mudança.  





PROGRAMA NACIONAL DO 
VOLUNTARIADO – VIVA 
VOLUNTÁRIO 

  •Promoção, valorização e reconhecimento do voluntariado no Brasil;  
  •Conjunção de esforços entre governo, setor privado e terceiro setor no desenvolvimento 
de atividades voluntárias que promovam a transformação da sociedade;  

  •Desenvolvimento da cultura da educação para a cidadania e engajamento dos 
cidadãos;  

  •Fortalecimento do terceiro setor;  
  •Promoção da integração e convergência de interesses entre voluntários e iniciativas que 
demandem ações de voluntariado;  

  •Participação ativa da sociedade na implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável – ODS.  



PROGRAMA NACIONAL DO 
VOLUNTARIADO – VIVA 
VOLUNTÁRIO 

  O programa tem como objetivo estimular o trabalho voluntário no Brasil e o engajamento e 
participação cidadã dos brasileiros promovendo uma mudança na atitude das pessoas.  

  •Desenvolver a consciência de que para melhorar seu bairro, sua cidade e seu país, é preciso que 
todos façam parte da mudança e se sintam parte dessa transformação.  

  •Visa conferir visibilidade às inúmeras organizações da sociedade civil que hoje já fazem 
trabalhos relevantes promovendo a transformação das comunidades em que estão inseridas.  

  •Fortalecer e capacitar as organizações da sociedade civil para que sua ação seja 
transformadora e duradoura.  



PROJETO PNUD - SISTEMA 
NACIONAL DE 
VOLUNTARIADO 

  O projeto contribuirá para resolver o desafio de estimular o voluntariado no Brasil por meio dos 
seguintes produtos: 

  Produto 1. Subsídios técnicos para elaboração da estratégia de gestão, aprimoramento do marco 
legal do voluntariado e das organizações sociais e de instrumentos para o estabelecimento de 
parcerias entre governo, setor privado e terceiro setor, para viabilizar a construção coletiva de um 
Programa Nacional de Voluntariado. 

  Produto 2. Conjunto de ferramentas e de instrumentos produzido para o engajamento de 
voluntarios. 

  Produto 3. Conjunto de ferramentas e de instrumentos produzido para o engajamento da 
sociedade civil e de projetos transformadores da realidade em alinhamento com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.  

  Produto 4. Plataforma desenvolvida que promova o voluntariado, com vistas à mobilização de 
empresas, instituições e órgãos públicos no apoio às iniciativas de empreendedorismo social. 



SISTEMA NACIONAL DE 
VOLUNTARIADO – 
ESTÍMULOS AO 
VOLUNTARIADO § Instituição do Prêmio Nacional do Voluntariado, de natureza simbólica, a ser concedido 

anualmente pelo Presidente da República em reconhecimento à atuação de cidadãos, entidades e 
organizações em atividades voluntárias de relevante interesse social com impactos transformadores 
na sociedade.  

§ •Universidades e Escolas Técnicas – Criação de créditos de atividades complementares no currículo 
universitário que possam ser decorrentes de trabalho voluntário (Currículo Social)  

§ •Possibilidade de inclusão de regra de desempate em concursos públicos, bem como pontuações 
para progressões em carreiras da Administração Pública.  

§ •Licença capacitação no setor público poderá considerar atividades de trabalho voluntário (3 
meses a cada 5 anos)  

§ •Parcerias com a iniciativa privada – Ex: Carteirinha do voluntário: descontos na compra de 
produtos específicos, compra de ingressos para eventos culturais, shows, cinema, eventos esportivos, 
etc. para voluntários que atinjam determinado número de horas de atividades voluntárias na 
Plataforma.  



Obrigado. 
 

Haroldo Machado Filho 
Assessor Senior - PNUD Brasil 
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