
 

1 
 

Envolver os cidadãos da Ibero-América no 
Desenvolvimento Sustentável 

 

NOTA CONJUNTA, setembro 2019  
Rede de Comunicação do Centro de Desenvolvimento da OCDE (DevCom)  

& Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB)  
 

“Muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas 
pequenas, pode mudar o mundo” Eduardo Galeano, jornalista e escritor 

uruguaio 

Quando os líderes mundiais adotaram a Agenda 2030 em 2015, eles 
a intitularam uma agenda “das pessoas, pelas pessoas e para as 
pessoas”. Eles sabiam que, tal como todos os objetivos políticos de 
hoje em dia, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não 
poderiam ser alcançados sem o apoio da opinião pública.  

Quatro anos depois, cidadãos de todo o mundo estão se 
mobilizando: protestam contra a desigualdade, reivindicam a 
igualdade de gênero e exigem ações contra as mudanças climáticas. 
Para as instituições públicas que lutam pela implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esta é uma 
oportunidade extraordinária para transformar as atitudes públicas em favor do desenvolvimento sustentável.  

Esta nota centra-se no desafio que representa envolver os cidadãos no desenvolvimento sustentável na Ibero-
América. Este documento aborda quatro questões chave:  

I. Fundamentação: Por que as instituições públicas precisam envolver os cidadãos no desenvolvimento 
sustentável?  

II. Balanço: O que os cidadãos da região pensam e fazem pelo desenvolvimento sustentável?  

III. Ação: O que as instituições públicas estão fazendo para envolver os cidadãos?  

IV. Princípios: Como pode-se conseguir que o compromisso cidadão gere impacto?   

 

I.  FUNDAMENTAÇÃO: POR QUE É PRECISO ENVOLVER OS CIDADÃOS NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?  

Promover a participação dos cidadãos pode ajudar as instituições públicas a atingir objetivos políticos. Pode gerar:  

1. Maior apoio público e legitimidade para as políticas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  

Os governos precisam do apoio dos seus cidadãos (e contribuintes) para justificar as suas decisões financeiras.  Não 
obstante, em 2018 apenas 22% dos ibero-americanos declararam ter “muito” ou “alguma” confiança em seus 
respectivos governos (Latinobarômetro, 2018[1]). A OCDE considera que a participação dos cidadãos pode contribuir 
para melhorar a sua satisfação com os serviços públicos, fortalecer a prestação de contas e aumentar a sensibilização 
sobre os resultados alcançados pelos governos (OECD, 2016[1]).  

2. Feedback e ideias para melhores políticas e programas 

Os cidadãos têm opiniões e ideias para compartilhar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ao consultá-
los sobre políticas e orçamentos (através de conselhos cidadãos ou de laboratórios de inovação cidadã), os governos 
poderão não apenas gerar confiança, mas também melhorar a prestação de serviços públicos para alcançar os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (OECD, 2016[1]). O relatório Perspectivas Econômicas da América Latina 
de 2018 reivindica estados mais abertos, participativos e inovadores para facilitar a conexão com os cidadãos 
(OECD/CAF/ECLAC, 2018[2]).  

 

 

 

Campanha de 2018 da SEGIB para envolver os 
cidadãos nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável 
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3. Mais ação pública pelos ODS 

A Glocalities apurou que os jovens estão especialmente dispostos a doar dinheiro para uma causa (28% dos Millennials 
comparado com 24% das gerações anteriores), a participar em grupos que defendem uma causa (22% vs 17%) e ao 
voluntariado (38% vs 26%) (Glocalities, 2018[4]). Além destas atividades “extracurriculares”, os comunicadores 
precisam mostrar aos cidadãos como integrar o desenvolvimento sustentável nas suas vidas cotidianas, no trabalho 
e em casa.   

 
Paralelamente a moldar atitudes e comportamentos públicos para melhores resultados políticos, promover o 
envolvimento dos cidadãos também pode constituir uma obrigação legal e política. A maioria das instituições públicas 
está obrigada por lei a informar seus parlamentos e a consultar os cidadãos para o desenho de novas políticas. Além 
disso, muitos países realizaram compromissos internacionais:  

 17 governos ibero-americanos1 assinaram a Parceria 
para o Governo Aberto (na versão original  Open 
Government Partnership) para empoderar os cidadãos 
e gerar mais inclusão e transparência. 

 Das 169 metas dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, cinco dependem diretamente do 
aumento da sensibilização e da transparência 
[consultar quadro] 

 Como parte do Plano de Ação da Cooperação Ibero-
Americana 2019-2022, os países pediram à SEGIB que 
acompanhe seus  esforços a nível nacional para 
“promover ações de conscientização sobre os ODS e 
os seus valores subjacentes”. 

Não existe um conjunto de medidas acordadas sobre 

como envolver os cidadãos no desenvolvimento sustentável, mas o quadro abaixo poderá ajudar os “defensores dos 

ODS” a estabelecer objetivos. Por um lado, podem melhorar a conscientização e atitudes do público. Por outro, podem 

catalisar a ação pública e solicitar assessoramento. 

                                                           
1 Países assinantes: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Espanha e Uruguai. 

https://www.glocalities.com/reports/greatgeneration
https://www.glocalities.com/reports/greatgeneration
https://www.opengovpartnership.org/
https://www.opengovpartnership.org/
https://www.segib.org/?document=ii-plan-de-accion-cuatrienal-de-la-cooperacion-iberoamericana-2019-2022
https://www.segib.org/?document=ii-plan-de-accion-cuatrienal-de-la-cooperacion-iberoamericana-2019-2022
https://www.segib.org/?document=ii-plan-de-accion-cuatrienal-de-la-cooperacion-iberoamericana-2019-2022
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II.  BALANÇO: COMO OS CIDADÃOS ESTÃO COLABORANDO COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL? 
Em que ponto estão os defensores ibero-americanos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na consecução 

dos objetivos acima? Esta seção reúne resultados de pesquisas sobre como os cidadãos colaboram com o 

desenvolvimento sustentável na Ibero-América e em todo o mundo.  

1. Sensibilização & Atitudes: o que os cidadãos pensam e sabem sobre o desenvolvimento sustentável? 

Muitos cidadãos sentem que os seus países – e instituições públicas – não estão no caminho certo  

Mobilizar apoio para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável requer confiança e esperança. No entanto, apesar 
da subida no nível de vida, apenas a minoria dos cidadãos na América Latina e no Caribe considera que o seu país se 
encontra no caminho certo para o desenvolvimento sustentável. Uma grande porcentagem da população acredita 
que o seu país está fora da rota para os ODS: Peru (65%), Chile (55%), Brasil (55%) e México (45%) (Ipsos, 2019[5]). 
Adicionalmente, 94% em Portugal e 93% da população na Espanha concordam que os governos nacionais precisam 
abordar as desigualdades de renda (Comissão Europeia, 2018[8]).  

Esta falta de confiança reflete como os cidadãos se sentem em relação aos serviços públicos. Por exemplo, entre 2006 
e 2016, a porcentagem de cidadãos latino-americanos que se mostravam satisfeitos com a saúde pública caiu de 57% 
para 41%, muito abaixo da média da OCDE de 70% (OECD/CAF/ECLAC, 2018[2]). Em Portugal e na Espanha, 
respectivamente 38% e 42% dos cidadãos afirmou que a atual prestação de serviços públicos é “boa” (Comissão 
Europeia, 2018[9]).   

A sensibilização sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável continua muito baixa  

Os cidadãos podem perceber uma falta de 
progresso a nível nacional, porém, eles 
conhecem os esforços internacionais para 
a promoção dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável? Em 2018, a 
pesquisa da SEGIB com os pontos focais de 
comunicação na Ibero-América estimou 
que apenas 8% dos seus cidadãos sabia 
“muito” sobre os ODS.   

Em 2017, o Globescan perguntou a 
cidadãos de 21 países sobre os seus 
conhecimentos sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Os 
resultados para os países ibero-
americanos questionados estão 
representados na tabela 1 (Globescan, 
2017[8]).   

Os jovens precisam de mais informação sobre a forma de mudar a situação   

Muitos jovens estão confiantes em como podem desempenhar um papel importante na promoção do 
desenvolvimento sustentável. Por exemplo, 20% dos millenials no mundo inteiro2 pensa que as suas ações podem 
fazer uma “grande diferença” nos esforços para acabar com a pobreza no mundo (contra 12% das gerações 
anteriores) (Glocalities, 2018[8]). Em 2017, a Fundação Varkey apurou que os jovens no Brasil (86%) e na Argentina 
(73%), declararam que contribuir mais para a sociedade era importante: o valor global foi de 67%. Nestes dois países, 
cerca de 1 em cada 3 questionados disseram que precisavam de mais conhecimento sobre como contribuir 
significativamente para a sociedade (Varkey Foundation, 2017[5]).  

 

 

 

                                                           
2 O estudo da Glocalities realizou a pesquisa com 61,213 pessoas em 26 países, incluindo o Brasil, a Colômbia, o México 
e Espanha.   

Tabela 1. Fonte: Globescan (2017). A implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 

https://globescan.com/wp-content/uploads/2017/11/Implementing-the-SDGs-GlobeScan-Public-Opinion-eBrief-Oct2017.pdf
https://globescan.com/wp-content/uploads/2017/11/Implementing-the-SDGs-GlobeScan-Public-Opinion-eBrief-Oct2017.pdf
https://www.varkeyfoundation.org/what-we-do/policy-research/generation-z-global-citizenship-survey
https://www.varkeyfoundation.org/what-we-do/policy-research/generation-z-global-citizenship-survey
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2. Ações e Assessoramento: Como os cidadãos estão contribuindo para o desenvolvimento sustentável?    

Os cidadãos estão dispostos a adotar estilos de vida mais sustentáveis e as empresas estão prestando atenção 

De acordo com Nielsen, 66% dos consumidores no mundo inteiro afirma que estão dispostos a pagar mais por produtos 
de empresas comprometidas a realizar um impacto social e meio ambiental positivo (Nielsen, 2015[10]). Em uma 
pesquisa da SEGIB de 2019, 91% dos questionados afirmou que as empresas podem e devem desempenhar um papel 
determinante na criação de um modelo econômico mais justo e mais sustentável (SEGIB, 2019[11]). De acordo com o 
Pacto Mundial das Nações Unidas, 81% das empresas latino-americanas declaram estar adotando ações concretas 
sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Pacto Mundial das Nações Unidas, 2018[12]).   

Os cidadãos da Ibero-América estão empreendendo ações a favor dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Na pesquisa YouthSpeak 2016, 68% dos participantes latino-americanos afirmaram que foram voluntários, oferecendo 
o seu tempo, recursos e energia para uma causa em específico, em comparação com a média global de 58% (AIESEC, 
2016[9]). De fato, um grande número de ativistas de países Ibero-americanos está ganhando reconhecimento global 
pela sua liderança na promoção das Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em 2019, nos UN SDG Action Awards, 
os finalistas incluíram um Festival Sustentável no Brasil, uma série de pesquisa peruana e um documentário espanhol 
sobre migrantes que atravessavam a África para chegar à Europa.  

São necessários mais esforços para incluir os cidadãos nos progressos políticos 

Vários governos latino-americanos realizam conselhos e debates cívicos sobre planos de desenvolvimento ou assuntos 
específicos como sua política social ou a preservação meio ambiental (OECD, 2016[2]). 22 cidades da Ibero-América 
estão utilizando analíticas de texto e outros métodos inovadores para compreender melhor a opinião pública sobre os 
ODS. O Observatory on Public Sector Innovation (OPSI) da OCDE mostra como os cidadãos participam na elaboração de 
orçamento em países como Portugal. Não obstante, um estudo da OCDE de 2016 constatou que na América Latina e 
nos países da OCDE, as reformas de governos abertos padecem de: falta de conscientização entre funcionários públicos; 
resistência geral às mudanças dentro do setor público e falta de recursos suficientes (OECD, n.d.[18]).   

 

III. AÇÕES: O QUE AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ESTÃO FAZENDO PARA QUE OS CIDADÃOS PARTICIPEM?  

Em toda a Ibero-América, as instituições públicas possuem muitas experiências a serem compartilhadas relativas ao 
envolvimento dos cidadãos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esta seção descreve, em primeiro lugar, 
duas campanhas regionais coordenadas pela SEGIB. Em seguida, fornece um panorama dos esforços pelos países, 
baseando-se em duas fontes: as Revisões Nacionais Voluntárias sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
que os países apresentam às Nações Unidas e a pesquisa realizada com os pontos focais de comunicação da SEGIB 
em 2018. 

1. Campanhas a nível regional sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Em 2018, a SEGIB lançou a campanha “Somos Ibero-América: As cores da mudança” com o objetivo de promover a 
sensibilização sobre os ODS e o gerar envolvimento e compromisso dos cidadãos com a Agenda 2030. Por meio de 
parcerias com instituições de cada um dos países-membro, a SEGIB usou diversos canais para envolver audiências em 
toda a região. 

 Pinturas murais. Murais como o do coletivo Boa 
Mistura, criados de forma coletiva e baseados na 
temática de uma poderosa frase do escritor uruguaio 
Eduardo Galeano: «Somos o que fazemos para mudar 
o que somos». 

 Vídeos. A SEGIB produziu uma série de vídeos sobre os 
ODS e o papel da cooperação ibero-americana para 
alcançar suas metas.  

 Redes sociais. A SEGIB encoraja os cidadãos a 
compartilharem histórias inspiradoras sobre suas 
contribuições para o cumprimento da agenda. 

 

 

 

https://www.nielsen.com/eu/en/insights/article/2015/green-generation-millennials-say-sustainability-is-a-shopping-priority/
https://www.elcuartosector.net/wp-content/uploads/2019/05/Informe-cuarto-sector_Ingles1.pdf
https://www.elcuartosector.net/wp-content/uploads/2019/05/Informe-cuarto-sector_Ingles1.pdf
https://www.elcuartosector.net/wp-content/uploads/2019/05/Informe-cuarto-sector_Ingles1.pdf
https://www.elcuartosector.net/wp-content/uploads/2019/05/Informe-cuarto-sector_Ingles1.pdf
https://issuu.com/aiesecinternational/docs/report_youthspeak_2016
https://issuu.com/aiesecinternational/docs/report_youthspeak_2016
https://sdgactionawards.org/
https://sdgactionawards.org/
https://sdgactionawards.org/initiative/1280
https://sdgactionawards.org/initiative/1280
https://sdgactionawards.org/initiative/2326
https://sdgactionawards.org/initiative/1747
https://sdgactionawards.org/initiative/1747
https://citibeats.net/right-voice-usdg/
https://www.oecd-opsi.org/
https://www.oecd-opsi.org/
https://www.oecd-opsi.org/
https://www.oecd-opsi.org/
https://www.oecd-opsi.org/
https://oecd-opsi.org/innovations/portugal-participatory-budget/
https://oecd-opsi.org/innovations/portugal-participatory-budget/
https://www.somosiberoamerica.org/especial/somos-iberoamerica-los-colores-del-cambio/
http://www.boamistura.com/%23/home
http://www.boamistura.com/%23/home
https://youtu.be/2Wn3mHYQ1oU
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A campanha foi apresentada pelos chefes e chefas de Estado durante a XXVI Cúpula Ibero-Americana realizada na 
Guatemala, o que ajudou a gerar adesão e cobertura mediática. Por meio da SEGIB e dos canais oficiais dos governos, 
a campanha gerou 5200 mensagens e alcançou 10 milhões de cidadãos em 22 países. 

Somos Ibero-América edifica-se sobre a campanha altamente bem-sucedida de 2017, “Diferentemente iguais”,  baseada 
na canção da cantora espanhola Bebe e que acumulou mais de 8,6 milhões de visualizações no YouTube. O website 
interativo da campanha permite que o visitante “brinque” com a canção, adicionando sons do seu país e descobrindo 
os projetos de cooperação Ibero-americanos. 

2. Esforços nacionais para envolver os cidadãos 

As Revisões Nacionais Voluntárias demonstram que a maioria dos países ibero-americanos está intensificando 
esforços para se comunicar com os cidadãos e envolvê-los nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.    

Para muitos, o primeiro passo foi desenvolver plataformas online onde os cidadãos podem acompanhar o progresso 
rumo aos ODS. Estas plataformas estão disponíveis na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, 
Paraguai, Espanha e Uruguai. 

Muitos países também envolveram ativamente cidadãos e colaboradores no processo de redigir apresentar as suas 
Revisões Nacionais Voluntárias. Entre estes países incluem-se Andorra, República Dominicana e Portugal. No México, 
para a pesquisa México, Mi Mundo, foram compiladas opiniões de quase 2 milhões de cidadãos, o segundo maior 
número de entrevistados de um país. Os resultados ajudaram a definir os ODS prioritários para o país.   

As pesquisas específicas sobre os ODS fazem parte de uma tendência generalizada de consultar os cidadãos sobre 
políticas. Apresentamos três países que desenvolveram ferramentas online para a consulta e a participação pública:  

 
 A plataforma online do Chile “Consultas Ciudadanas” permite aos cidadãos enviar contribuições escritas sobre 

temas meio ambientais, incluindo a qualidade do ar e a classificação de espécies selvagens. 
 Com o “Dialoga Brasil”, os brasileiros propõem melhorias para os 80 programas do governo federal ao mesmo 

tempo em que o governo se compromete com as propostas mais populares. 
 A Guatemala usa a plataforma U-report para perguntar aos jovens os seus pontos de vista sobre diversos tópicos 

e exibe os resultados de forma anônima e transparente. 

Além das consultas, que tendem a atrair cidadãos que já estão comprometidos com os processos políticos, alguns 
governos estão fazendo esforços para alcançar um público mais amplo, tanto online como offline. A maioria dos 
governos é ativo nas redes sociais. Em suas Revisões Nacionais Voluntárias, alguns países confirmaram a organização 
de conferências de imprensa e o lançamento de conteúdo específico sobre o desenvolvimento sustentável em suas 
redes sociais. Na Véspera do Ano Novo de 2019, o governo espanhol lançou a campanha #Soy2030, retransmitida em 
rede nacional com uma contagem regressiva para 2030, horas antes da meia noite.     

Algumas instituições têm procurado ativamente cidadãos para participarem na organização de eventos e 
apresentações, frequentemente colaborando com organizações da sociedade civil e universidades. Na Argentina, por 
exemplo, o Conselho Nacional de Políticas Sociais participou no Campus Party at Technopolis 2016 e a cidade de 
Buenos Aires, em parceria com a ONU Argentina, montou um stand no Festival de Música Lollapalooza.  

Com o objetivo de ajudar os(as) jovens a conhecer melhor os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Bolívia 
organizou workshops e a República Dominicana organizou a Academia da Juventude 2030. A Costa Rica e a ONU se 
uniram para a campanha “Não deixar ninguém para trás”, na qual celebridades do mundo esportivo, do jornalismo e 
da música explicavam os ODS em vídeos e imagens. Em Andorra, o desenvolvimento sustentável foi levado pelas 
“Ecoles Vertes” para os currículos escolares.   

A maioria destas atividades estão relacionadas com a Agenda 2030 como um todo. Contudo, o compromisso público 
é frequentemente mais efetivo quando está focado em temas específicos e em ações que as pessoas podem 
empreender para ajudar a atingir um ODS específico. Como um excelente exemplo, a campanha do Uruguai 
“Relacionamentos livres de violência” ajudou a promover a conscientização sobre a violência de gênero, envolvendo 
mais de 12 000 jovens em 115 atividades em 2018.   

  

 

 

 

 

 

https://www.diferentementeiguales.org/
https://www.diferentementeiguales.org/
https://www.diferentementeiguales.org/
https://youtu.be/4CPc7qNDI5A
https://www.diferentementeiguales.org/
http://www.odsargentina.gob.ar/
http://www.odsargentina.gob.ar/
http://www.agenda2030.com.br/
http://www.agenda2030.com.br/
http://www.chileagenda2030.gob.cl/
http://www.chileagenda2030.gob.cl/
https://www.ods.gov.co/
https://www.ods.gov.co/
http://www.ods.cr/
http://www.ods.cr/
https://odsterritorioecuador.ec/
https://odsterritorioecuador.ec/
http://agenda2030.mx/#/home
http://agenda2030.mx/#/home
http://comisionods.mre.gov.py/
http://comisionods.mre.gov.py/
https://www.agenda2030.gob.es/
https://www.agenda2030.gob.es/
http://www.ods.gub.uy/
http://www.ods.gub.uy/
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/andorra
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/andorra
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/dominicanrepublic
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/dominicanrepublic
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/portugal
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/portugal
https://www.myworldmexico.org/
https://data.myworld2015.org/?country=Mexico
http://consultasciudadanas.mma.gob.cl/mma-epac/app/home_ciudadano;jsessionid=63BF0DDDDA69A269344D2B61B1D53644?execution=e1s1
http://consultasciudadanas.mma.gob.cl/mma-epac/app/home_ciudadano;jsessionid=63BF0DDDDA69A269344D2B61B1D53644?execution=e1s1
http://dialoga.gov.br/
https://sdg-communicator.org/2017/10/02/guatemala-launches-u-report-giving-young-people-a-voice-on-sdgs-priorities/
https://sdg-communicator.org/2017/10/02/guatemala-launches-u-report-giving-young-people-a-voice-on-sdgs-priorities/
https://sdg-communicator.org/2017/10/02/guatemala-launches-u-report-giving-young-people-a-voice-on-sdgs-priorities/
https://youtu.be/FhDA2rMeT_s
https://sdg-communicator.org/2018/03/01/all-about-the-sdgs-in-argentina/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/difundiendo-los-ods-en-el-campus-party-argentina
http://www.bo.undp.org/content/bolivia/es/home/presscenter/articles/2019/avance-en-la-socializacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sosten.html
http://www.bo.undp.org/content/bolivia/es/home/presscenter/articles/2019/avance-en-la-socializacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sosten.html
https://sdg-communicator.org/2018/09/18/no-dejar-a-nadie-atras-costa-ricas-pact-to-engage-all-people-and-partners-for-sustainable-development/
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/andorra
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/noticias/2939
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/noticias/2939
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IV. PRINCÍPIOS: ENVOLVER OS CIDADÃOS IBERO-AMERICANOS NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

Ainda há muito por aprender sobre os fatores que facilitam um envolvimento cidadão efetivo para o desenvolvimento 
sustentável. O que funciona em um contexto pode não funcionar em outro. O importante é que a base global de boas 
práticas está crescendo graças a participação de muitos países que estão compartilhando as suas lições aprendidas e 
histórias inspiradoras.   

Com base nos recentes debates da Rede de Comunicação do Centro de Desenvolvimento da OCDE (DevCom) e da 
Rede de Pontos Focais de Comunicação da SEGIB, os cinco princípios abaixo podem ajudar os países a fortalecerem 
seus impactos em seus respectivos esforços participativos.   

 

1) NÃO SE LIMITE A DIVULGAR: ALCANÇAR E FACILITAR A PARTICIPAÇÃO  
Hoje em dia as comunicações são um processo multidirecional. Os comunicadores de hoje precisam agir como 
plataformas onde os cidadãos possam participar na conversa e levar adiante mensagens sobre o 
desenvolvimento sustentável. 
 

2) ALCANÇAR A PARTICIPAÇÃO A BASE DE FATOS E EMOÇÕES. 
Construir confiança e apoio público não se resume a comunicar números. Tem a ver com conectar-se 
emocionalmente com os cidadãos. Em concordância, precisamos estruturar mensagens que construam 
esperança e se relacionem com o dia a dia das pessoas e precisamos escolher mensageiros com quem as nossas 
audiências se conectem. 
 

3) IR ONDE ESTÃO AS PESSOAS. 
Já não basta esperar que o grande público visite os nossos websites ou compareça aos nossos eventos. 
Precisamos ir onde eles estão: eventos culturais, organizações comunitárias, empresas, grupos de discussão 
online. 
 

4) TORNAR-SE UM PARCEIRO. 
Ao estabelecer parcerias com outros – tais como a sociedade civil ou as empresas – as instituições públicas podem 
alcançar novas audiências. E podem, também, adquirir competências e novas técnicas de organização de 
campanhas e de marketing. 
 

5) COLABORAR ALÉM DAS FRONTEIRAS. 
O desenvolvimento sustentável é um desafio global e a comunidade de defensores dos ODS está crescendo. Os 
comunicadores poderão obter um grande impacto em casa quando aprenderem com outros países e 
colaborarem em campanhas globais. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rede DevCom da OCDE promove a aprendizagem entre pares para comunicadores dos ODS. 

Contate-nos em dev.com@oecd.org ou visite www.oecd.org/dev/devcom. 

mailto:dev.com@oecd.org
http://www.oecd.org/dev/devcom.
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