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 HABITANTES (2021)

Linha 
do Tempo

Barcarena
Pará

Projeto ‘Em busca 
de Marias’

Projeto de combate ao câncer 
de colo de útero, através da 
prevenção. Promove a coleta 
preventiva de PCCU de maneira 
gratuita nas UBS seguindo o 
padrão exigido pelo Ministério 
da Saúde. O projeto recebeu o 
Prêmio Pará Mulher de 2017. 

Prefeitura decide 
alinhar seu PPA 
2014-2017 aos Objetivos 
de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM). 

Barcarena é eleita 
Secretária Executiva do 
Núcleo ODM Pará e 
começa a fazer 
capacitações sobre a 
Agenda Global.

Fim dos ODM, início dos ODS 
e da agenda 2030, a prefeitura 
faz toda a transição para o 
novo modelo. 

O município foi 
co-fundador da 
Rede ODS Brasil

É publicado o Decreto 
267/2014 que institui 
como prioridade a 
vinculação dos ODM 
aos planos, programas 
e projetos do governo.

Barcarena adere à 
Agenda de Compromissos 
ODM e ao Movimento 
Nacional pela Cidadania 
e Solidariedade (MNCS) 
e se torna articulador 
Regional do Norte 1.

Programa de 
Aquisição de 
Alimentos Municipal 

Plano de aquisição municipal 
que financia o trabalho de 
produtores da agricultura 
familiar, devolve para o 
município em produtos que são 
repassados para pessoas em 
situação de vulnerabilidade.

Programa Busca 
Ativa na Escola

um programa do Unicef que 
reforça as estratégias locais 
no combate à evasão escolar. 
A atividade envolveu 29 
Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) e 10 técnicos 
verificadores e o resultado foi 
a redução de 3,2% de evasão 
em 2016 para 1,5% em 2019.

Fundo 
acreditar

Fundo de oferta de 
microcrédito às pessoas que 
empreendem ou queiram 
empreender pequenos 
negócios de geração de renda.
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Único município 
da Região Norte 
a receber o 
certificado da 
Agenda de 
Compromissos 
Globais;

É publicado decreto 436/2017, que 
institui como prioridade de gestão a 
vinculação da Agenda 2030 a todos 
os planos, programas, projetos e 
ações da Prefeitura de Barcarena e a 
incorporação dos ícones ODS e da 
Rede ODS Brasil a toda peça de 
divulgação governamental;

Barcarena lançou o 1º Relatório 
Local Voluntário 2030.

Plano Plurianual 
2018-2021 - Barcarena dá 
continuidade ao processo de 
institucionalização das Agendas 
de Desenvolvimento da ONU.

A prefeitura aderiu à 
iniciativa Construindo 
Cidades Resilientes 
(MCR 2030) promovida 
pelo Escritório das 
Nações Unidas para 
Redução de Riscos e 
Desastres (UNDRR) que 
tem como objetivo 
garantir de cidades se 
tornem inclusivas, 
seguras, resilientes e 
sustentáveis; 
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Saiba mais sobre os ODS em: ww.brasil.un.org

Aponte a câmera do seu celular 
para os QR Code e saiba mais 

sobre o caso de Barcarena

VIDEO PODCAST

Realização Em cooperação com:

 

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 Barcarena

Desde 2013, a prefeitura 
passou a adotar as agendas 
globais das Nações Unidas 
como parâmetro para constru-
ção dos PPAs e isto fez com que 
a cidade passasse a ter um papel 
de liderança na região norte 
no campo do desenvolvimento 
sustentável. Nesta linha do 
tempo vamos apresentar as 
principais ações dessa 
jornada de Barcarena.
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