Medidas adotadas ou por adotar em quanto ao seguimento e
monitorização de indicadores de cumprimento dos ODS,
a partir da perspectiva da cooperação internacional
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ATUALMENTE:
-

Participação no processo de construção de indicadores globais1 para o monitoramento dos ODS, através de institutos nacionais de estatísticas
Agências de Cooperação para a mobilização de recursos.

e

Definição e análise de indicadores nacionais com entidades nacionais e outros atores (SNNUU, setor privado, sociedade civil) de acordo à capacidade e
metodologias de medição.
-

Estabelecimento e/ou fortalecimento de ferramentas informáticas para integrar informação sobre projetos/ações ligadas aos ODS.

-

Desenvolvimento de consulta pública por parte da sociedade civil sobre a aplicação da Agenda 2030 a nível nacional.

-

Foi desenvolvida uma metodologia de avaliação da Cooperação Sul-Sul, que se alinha a abordagem de desenvolvimento alternativo e é discutido no âmbito
das ODS.

-

Realização de diagnósticos de disponibilidade de informação frente aos indicadores globais para o seguimento dos ODS; e identificação de necessidades de
cooperação para a implementação do quadro de indicadores globais para o seguimento da agenda 2030.

-

No caso da CSS e Triangular, se está estabelecendo em cada programa e projeto indicadores específicos que permitam quantificar y avaliar (transparência e
prestação de contas), em particular a sua contribuição aos ODS.

-

Criação de comissões e grupos de trabalho técnicos setoriais com participação da sociedade civil para o estudo de progressos e cumprimentos dos ODS.
MEDIDAS QUE IRÃO SER TOMADAS:

-

Identificação de boas práticas e experiências exitosas da CSS e Triangular que contribuam ao cumprimento dos ODS.

-

Revisão de estratégias nacionais de desenvolvimento e cooperação, que permitam fornecer estruturas e instrumentos para canalizar e mobilizar recursos para
projetos vinculados aos ODS.

-

Desenvolver e reforçar metodologia de valorização e avaliação da CSS que se alinhem com a abordagem de desenvolvimento alternativo que se discute no
âmbito dos ODS
, e um modelo de adição de valor da CSS.

-

Estabelecimento de quadros de programas com os cooperadores tradicionais que preveem a qual ODS contribuem os projetos.

-

Envolver de forma permanente as entidades que já tem responsabilidade na preparação e seguimento das ferramentas estatísticas e / ou o seguimento e a
avaliação de outras agendas e políticas.

-

Promover associações multi atuantes no seguimento e monitoramento da Agenda 2030, especificamente o ODS 17.

-

Participação conjunta de agências de Cooperação e Institutos de Estatísticas, para a elaboração de indicadores e monitoramento dos ODS, orientados a
manter padrões de comparação adequados.
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