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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

Durante a Rio+20 é aprovado o documento “O Futuro que Queremos”, 
no qual os países e a sociedade  são convocados para a construção da   

Agenda do Desenvolvimento 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

Um salto de qualidade frente aos ODMs

Sobre a agenda 2030
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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.

Sobre a agenda 2030
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Desafios no processo político global

• Crise econômica 2007-2008 e efeitos regressivos dos 

Ajustes Fiscais;

• Enfraquecimento do multilateralismo e deslocamento 

da hiperglobalização para o protecionismo;

•Fundamentalismo e Exacerbação de Conflitos;

• Governo Trump. EUA fora do Acordo de Paris.

• Brexit;

•Fortalecimento de “Fatos Alternativos “ e 

questionamento da cientificidade das evidências sobre 

desenvolvimento sustentável;



Distância para alcançar os ODS



Limiares sociais e limites biofísicos



• Mecanismos de 

Facilitação Tecnológica 

(TFM);

• Fórum  de CTI

• Grupo de 

Trabalho Inter-

Agencias da ONU 

( IATT) 

• Grupo dos 10

• Plataforma on-

line

• Ecossistemas de 

Inovação e Road Maps;

• Percepção Pública e 

Engajamento dos 

Cidadãos em Políticas 

de CTI.

CT&I para ODS
“Harness STI to SDGs”



A Ciência e os Desafios do 
Desenvolvimento Sustentável



ISC
Conselho Internacional de Ciência

https://council.science/wp-content/uploads/2017/05/SDGs-Guide-to-Interactions.pdf

A relevância da interrelação entre os ODS:

• Os ODS podem manter entre si tanto 

relações sinérgicas como antagônicas 

ou restritivas. 

• O ISC foi pioneiro em tentar estabelecer 

essa interação, criando uma escala para 

medir esses impactos. 

https://council.science/wp-content/uploads/2017/05/SDGs-Guide-to-Interactions.pdf
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6 transformações para o alcance das metas 

do desenvolvimento sustentável
TWI 2050 (The World In 2050)

1. Educação, gênero e desigualdade;
2. Saúde, bem-estar e demografia; 
3. Descarbonização da energia e indústria 

sustentável; 
4. Alimentos, terra, água e oceanos

sustentáveis;
5. Cidades e comunidades sustentáveis; e
6. Revolução digital para o desenvolvimento 

sustentável.

https://www.nature.com/articles/s41893-019-0352-9

https://www.nature.com/articles/s41893-019-0352-9
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GSDR 2019 (Global Sustainable Development Report)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf

O relatório 
identifica 

quatro 
“alavancas” 
(Levers), que 
podem ser 

implementadas 
de forma 

coerente em 
cada “ponto de 
entrada” (entry

points) para 
gerar as 

transformações 
necessárias

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf


Bem-Estar e Capacidades



Eixos estruturantes

• Nivel
socioeconômico

• Sexo
• Raça e etnia 

(indígenas e 
afrodescendentes)

• Idade (ciclo de vida)
• Território

Áreas de direitos em 
que afetam

• Renda
• Trabalho e emprego
• Proteção social e 

cuidados
• Educação
• Saúde e nutrição
• Serviços básicos 

(água, eletricidade, 
moradia)

• Participação e 
tomada de decisão

Matriz da desigualdade social

• Matriz produtiva 
(heterogeneidade estrutural) e 
cultura de privilégios

• Conceito de igualdade:
• Igualdade de meios (renda e 

recursos produtivos)
• Igualdade de direitos
• Capacidade igual
• Autonomia e reconhecimento 

recíprocos

Trilogia da Igualdade e 
dos Horizontes 2030

Matriz da desigualdade social: um modelo para 
avançar na implementação da agenda de 2030

Fonte: Lais Abramo - CEPAL



Mortalidade infantil: a possibilidade de sobreviver nos 
primeiros anos de vida está fortemente relacionada à condição 

étnica
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América Latina (11 países): mortalidade infantil segundo a etnia, por volta de 2010
(Para cada 1.000 nascidos vivos)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL.



A desigualdade estrutural que afeta as pessoas de 
ascendência africana é expressa nos principais 

indicadores de saúde

Nota: la población no afrodescendiente excluye a la población indígena y a los casos ignorados de condición étnico-racial.
Fuente: CELADE, 2016. Procesamiento especial de las bases de microdatos censales utilizando Redatam. 



Agenda 2030 no território: uma ação da Fiocruz

Uma vez que os desafios do 

desenvolvimento sustentável se 

manifestam mais nitidamente na escala 

local de acordo com as dinâmicas 

socioambientais e econômicas singulares 

dos territórios, emerge o interesse de 

desenvolver uma estratégia institucional 

de sistematização das iniciativas 

existentes e indução de territórios 

saudáveis e sustentáveis.

Programa Institucional para a Promoção de Territórios Saudáveis e Sustentáveis (PITSS). 



Agenda 2030 no território: uma ação da Fiocruz
Programa Institucional para a Promoção de Territórios Saudáveis e Sustentáveis (PITSS). 

Problematiza e intervem sobre as distintas 

dimensões da determinação social da 

saúde, articulando diferentes escalas e 

integra-se às agendas de:

• Economia solidária, 

• Gestão e uso do território,

• Agroecologia, 

• Segurança alimentar, 

• Resgate e atualização cultural. 

Tornando-se assim potencialmente 

promotora de equidade e 

sustentabilidade. 



Agenda 2030 no território: Projeto Bocaina

Criado a partir de uma parceria entre a Fiocruz

e o Fórum de Comunidades Tradicionais de

Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba (FCT), o

Observatório de Territórios Sustentáveis e

Saudáveis da Bocaina (OTSS) é um espaço

tecnopolítico de geração de conhecimento

crítico, a partir do diálogo entre saber

tradicional e científico, para o desenvolvimento

de estratégias que promovam sustentabilidade,

saúde e direitos para o bem viver das

comunidades tradicionais em seus territórios.



Agenda 2030 no território: Bocaina e ODS

A conexão do Projeto Bocaina 

com a Agenda 2030 ganhou 

uma dimensão extraordinária 

com a decisão de realizar nesse 

território o monitoramento dos 

ODS. É algo inédito, que 

desponta como uma das 

experiências mais inovadoras 

em tecnologias sociais 

relacionadas à Agenda 2030. 

Responsável pela pesquisa: Rômulo Paes

Paulo Gadelha. 

1. Inventário das plataformas para monitoramento e avaliação da saúde para a 

Agenda 2030;

2. Os indicadores para o monitoramento e avaliação da saúde na Agenda 2030;

3. Serra da Bocaina: um olhar a partir do Cadastro Único de programas sociais 

para a Agenda 2030.



Agenda 2030 no território: uma ação da 
Fiocruz

Projeto Povos INSTITUCIONAL / OTSS Projeto Povos - TERRITÓRIOS / OTSS

Produção: 2019

Link: https://youtu.be/Hqo-jfDXy3k

Produção: 2020

Link: https://youtu.be/8eqbW39LKGE

https://youtu.be/Hqo-jfDXy3k
https://youtu.be/8eqbW39LKGE


Projeto FIOANTAR (2019-2022): Pesquisa 
de patógenos e biodiversidade na Antártica

Laboratório ‘FIOLAB’ de 

Biossegurança na Estação Cmd. 

Ferraz do Brasil, na Antártica – Ilha 

Rei George
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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.



• OMS World Action

• Air Centre

• OPAS. 

• SDSN

• CPLP

• UNPFA

• G-STIC 

• Convênio Fiocruz / CEPAL

• Seminário Planetary Health( Fiocruz / 

Pasteur)

Agenda 2030 como referencial
Bloco Internacional


