Abaetetuba
Pará

O Laboratório de Boas Práticas em
Governo Local pretende ajudar os
municípios e os gestores locais a
enfrentarem seus desaﬁos a partir de casos
de sucesso, que usaram o compromisso
internacional da Agenda 2030 e os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
como plataformas para a formulação de
políticas públicas. Apresentamos aqui a
cidade de Abaetetuba.
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O objetivo de Abaetetuba foi criar
redes de parcerias com governo local,
federal e até com organismos
internacionais e ONGs, com foco em
ouvir a população e fazer as políticas
chegarem até as pessoas mais
pobres e isoladas. Assim, foi possível
criar políticas de longo prazo, e
abrangentes.

Mas como se dá na
prática?
Em Abaetetuba, muitos avanços se
deram na área social. O município
conseguiu conectar os seus projetos
de governo aos objetivos de
desenvolvimento sustentável, os
ODS, com participação social na
construção das políticas.
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No projeto

Caravana da Cidadania,
a prefeita e os secretários viajaram de barco
visitando as comunidades ribeirinhas e para
escutar a população mais pobre. A partir
disso, surgiram políticas mais focadas nos
interesses reais da população.
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Um exemplo é o programa

Renda Cidadã

que conecta a complementação da
renda a questões de gênero e fomento
do comércio local, valorizando o
artesanato e gerando empregos.
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A criação do

Centro de Saúde Itinerante

levou testes de HIV e hepatites e
aconselhamento a moradores de setenta
ilhas da região metropolitana. Com a
prevenção e detecção rápida, diminuiu a
contaminação por essas infecções. Este
programa foi reconhecido como exemplo
de saúde básica pelo Ministério da Saúde.
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No projeto

Semeando Cores,
reuniu-se ações sociais e
intervenções urbanas a partir
dos princípios dos ODS.
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FORÇAS DO MUNICÍPIO
ODS DE MAIOR DESTAQUE

Saiba mais sobre os ODS em: ww.brasil.un.org
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Erradicação
da pobreza
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Cidades e
comunidades
sustentáveis
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Boa saúde e
bem estar
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Indústria,
Inovação e
Infraestrutura
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Aponte a câmera do seu celular
para os QR Code e saiba mais
sobre o caso de Abatetuba

ODS RELACIONADOS
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Ação contra a
mudança global
do clima
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