
Chamada para propostas - Monitoramento independente em países que apresentem um NVR em 2022

A abordagem proposta pelo Instrumento de Monitoramento Cidadão  foi desenvolvida de forma colaborativa

desde 2016, a fim de fornecer uma ferramenta de advocacia coletiva para os grupos da sociedades civil local e

nacional, bem como fornecer uma estrutura para a análise comparativa dos mecanismos de participação e a

avaliação do progresso na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em cada país,

com base nas percepções compartilhadas das organizações da sociedade civil (OSC).

Em 2022, a rede Ação para o Desenvolvimento Sustentável continuará a trabalhar com uma ampla gama de

coalizões nacionais para apoiar seus esforços de advocacia, bem como para produzir um relatório comparativo,

com base no mesmo processo de avaliação em todos os países. Este processo contará com a capacidade das

coalizões nacionais de organizar um amplo processo de consulta, envolvendo uma diversidade de organizações

da sociedade civil, setores, grupos comunitários e redes locais, com o objetivo de reunir uma ampla gama de

pontos de vista nas áreas temáticas que compõem os ODS.

Para enviar uma proposta, cada coalizão/organização nacional é convidada a preencher um formulário do

Google e especificar sua função no projeto como:

● um participante com interesse e experiência em um o mais dos tópicos cobertos pelos ODS

● um convocador/coordenador, capaz de acolher um processo de consulta nacional inclusivo. O

principal objetivo das consultas é envolver o maior número possível de grupos da sociedade civil e

comunidades de base, de modo que a capacidade de convocar, coletar e agregar a mais ampla gama

de opiniões e pontuações sobre o processo de consulta é essencial para realizar este projeto.

Por favor, aplique aquí.

Metodologia e sequência

A metodologia do Instrumento de Monitoramento Cidadão é baseada em uma avaliação qualitativa do

processo de implementação de cada ODS - e por agregação, de todos os ODS - em 10 áreas-chave que juntas

constituem um desenho inclusivo do processo de implementação. Portanto, o Instrumento visa medir a

percepção coletiva sobre a qualidade e o alcance do processo de implementação dos ODS nos níveis nacional e

subnacional.

Em relação à sequência proposta para o processo de consulta:

As coalizões nacionais da sociedade civil serão convidadas a divulgar amplamente uma pesquisa baseada no

Instrumento de Monitoramento Cidadão, de preferência online, para OSCs nacionais e locais, organizações de

base e setores-chave envolvidos na implementação de atividades de advocacia. Espera-se que cada

organização se concentre nos ODS que estão mais intimamente relacionados ao seu trabalho diário e, portanto,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiICYoaS_7bLJRU5qAl3lA0VLyg20-9ygI-Nfnzu5zNqxfbw/viewform


aqueles sobre os quais têm o nível mais detalhado de conhecimento. Será essencial visar uma gama

suficientemente ampla e variada de OSCs, a fim de cobrir cada um dos 17 ODS tanto quanto possível.

A pesquisa online será complementada pela organização de consultas online ou presenciais (aproximadamente

2 diálogos) com grupos específicos que são mais frequentemente excluídos dos processos de formulação de

políticas em um determinado contexto nacional, como povos indígenas, pessoas com deficiência, jovens,

mulheres, etc...

Os participantes da pesquisa e da consulta são solicitados a fornecer uma pontuação de 1 a 5 para cada uma

das 10 principais áreas de objetivo.

Em seguida, a organização convocadora (através de um consultor interno ou externo e/ou um grupo de

especialistas) processa os dados e é elaborado um esboço com os resultados agregados, que devem ser

apresentados em workshop presencial ou online para validação dos resultados.

Com base nos resultados do workshop de validação, as pontuações de cada ODS são consolidadas em uma

versão final do Instrumento, que é preenchida por meio de um formulário online, cujos detalhes serão

comunicados posteriormente.

Relatório Independente da Sociedade Civil

Além dos resultados do Instrumento de Monitoramento Cidadão, espera-se também que as coligações

nacionais dos países que apresentam o RNV elaborem um relatório independente, que aprofundará a análise

sobre uma série de elementos que constituem o processo de implementação dos ODS em seu contexto

nacional: por exemplo, as estruturas de governança para a implementação dos ODS, a natureza e o escopo da

participação neles, o estado geral do espaço cívico, a forma como os ODS são integrados ao planejamento, o

grau de integração das práticas de governança, a transparência e confiabilidade dos mecanismos de

monitoramento, a integração dos ODS nos orçamentos nacionais, o alcance e a qualidade da localização dos

ODS, o alcance e a qualidade da localização dos ODS, o princípio da inclusão nas políticas públicas, a

consideração das fronteiras planetárias, etc.

A A4SD fornecerá um modelo abrangente, incluindo todas as perguntas orientadoras, para ajudar a estruturar

o relatório independente.

Cada coalizão nacional tem a liberdade de utilizar os recursos previstos na doação para contratar um consultor

interno ou externo para realizar as consultas, processar os dados, preencher o instrumento de monitoramento

e redigir o relatório.


