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A CPRM é uma empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que 
tem as atribuições de Serviço Geológico do Brasil. 
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Missão 
Gerar e disseminar conhecimento geocientífico com excelência, contribuindo para 
melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável do Brasil. 
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Gestão do PPA: Monitoramento e Avaliação  
 

... o desenho do monitoramento proposto para o 

PPA 2020-2023 ser estendido a agendas 

específicas, como as políticas transversais e 

agendas que se inserem em acordos internacionais, 

especialmente os ODS (Objetivos para 

Desenvolvimento Sustentável).  



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS - História 

ONU e a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) passaram a 
discutir metas de bem-estar 
econômico, desenvolvimento social 
e sustentabilidade. 

178 países 

Moldando o Século 
21: A Contribuição da 
Cooperação para o 
Desenvolvimento 
(OECD, 1996) 

Paralelamente, discutia-se a própria teoria do 
desenvolvimento Humano 
Prêmio Nobel de Economia Amartya Sen, que também é 
um dos criadores do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH). 
 
1998, foi lançado o (IDH), com três dimensões: renda, 
educação e saúde. 
 

http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx
http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx


Cúpula do Milênio das nações Unidas - 
Setembro de 2000, 189 nações firmaram 
um compromisso para combater a extrema 
pobreza e outros problemas sociais.  

Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM), oito alvos a 
serem alcançados até 2015, 
subdivididos em 21 metas e 60 
indicadores. 



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS AGENDA 2030 



Ações do Serviço Geológico do Brasil - ODS 

• Constituição do GT (Ato 184/PR/2018) 21/06/2018. 
• Relação dos ODS com o PPA (2016-2019)  



Alinhamento Metas PPA (2016-2019) com os ODS: 
 

 ODS 09 

15 METAS PPA 

Total de metas no PPA (2016-2019)= 16  





 Política de Sustentabilidade da CPRM – Serviço Geológico do Brasil 

 
Grupo de Trabalho Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável  

Colaborar para o ordenamento 

territorial e uso racional dos 

recursos naturais. 

Contribuir para prevenção e 

mitigação das consequências 

dos desastres naturais. 

Colaborar para o 

desenvolvimento das 

atividades do setor mineral. 

Contribuir para o aumento da 

disponibilidade hídrica. 

VALOR PÚBLICO 



DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

• Politica de sustentabilidade do SGB-CPRM 
• Matriz de áreas de atuação do SGB- CPRM e ODS 
• Cartilhas – em andamento 



SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL – CPRM 



VALOR PÚBLICO 









CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• Desenvolvimento das atividades do SGB/CPRM alinhados 
com os ODS; 

 
• Atividades relacionadas com mapas e sistemas de 

informações geográficas; 
 

•  Disseminação da informação está em desenvolvimento. 



Serviço Geológico do Brasil - CPRM 
 
E-mail: patricia.jacques@cprm.gov.br 
 
www.cprm.gov.br 

MUITO OBRIGADA! 
“O modo como você reúne, administra e 
usa a informação determina se vencerá ou 
perderá.” 
                                                      Bill Gates 
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