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Apresentação 
É com satisfação que apresentamos este Comunicado de Engajamento 

(COE) do Governo do Estado do Paraná, período abril 2016-2018, ao Pacto 

Global, ao Programa Cidades do Pacto Global e, numa visão sistêmica e 

sinérgica, à Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. 

Cientes de que a Agenda Global é contínua e deve ser permanente, 

escolhemos as três principais ações/projetos para relatar esse 

comprometimento e os avanços obtidos, a saber: 

1) Projeto Angra Doce, coordenado pela Secretaria de Estado do 

Planejamento e Coordenação Geral; 

2) Apoio e parceria para a instalação do escritório do Centro Brasil Sul 

do Programa Cidades do Pacto Global no Paraná, coordenado pela 

Companhia Paranaense de Energia – Copel, em parceria com Serviço 

Social Autônomo Paranacidade e com o Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Econômico e Social – CEDES; e 

3) Projeto “Paraná de Olho nos ODS”, coordenado pelo CEDES em  

parceria com órgãos e instituições do Executivo Estadual, da 

Assembléia Legislativa, do Tribunal do Contas, dos municípios e suas 

instituições representativas, do setor privado e da sociedade civil. 

Outro ponto a ser salientado diz respeito ao aprendizado conjunto e 

coletivo de técnicos e assessores do governo e, também, de representantes 

das instituições parceiras apoiadoras ligados a esses projetos . O 

conhecimento adquirido motiva e incentiva os participantes a internalizar a 

cultura da sustentabilidade e suas diferentes dimensões, de modo a ecoar 

direta e indiretamente em suas instituições, no planejamento e no 

desenvolvimento de projetos significativos para o desenvolvimento 

sustentável do Paraná. 

Os governos mudam mas o aprendizado fica, à medida que em que vamos 

incorporando as variáveis da sustentabilidade nos discursos de nossas 

lideranças, nas políticas públicas, no planejamento público de curto, médio 

e longo prazos, e em ações e projetos que garantam, acima de tudo, maior 

controle social  e melhor qualidade de vida a todos os paranaenses. 

      Equipe do Governo do Paraná  
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Projeto Angra Doce 

 

Principais ações: 

Projeto multissetorial para o desevolvimento regional sustentável por meio 

do turismo envolvendo os estados brasileiros do Paraná e São Paulo e 15 

municípios lindeiros ao lago da UHE Chavantes, que beneficiará população 

de cerca de 300 mil habitantes com oportunidades de empregos e 

empreendedorismo, aumento da renda, melhoria da qualidade de vida, 

buscando garantir a conservação do meio ambiente. 

 
 

As principais ações executadas em parceria com o Programa Cidades do 

Pacto Global, braço urbano do Pacto Global da ONU referem-se a 

engajamento multisssetorial, apoio à formalização de parcerias e modelo 

de governança. 

 

 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                         
  

 Engajamento multissetorial:  

Governos: Estado do Paraná, Estado de Governo de São Paulo e 15 

municipios 

Universidades: Universidade Estadual do Norte Pioneiro (UENP) e 

Universidade Estadual de São Paulo – Campus Ourinhos (UNESP) 

Diálogo Público-Privado: empresa âncora Duke Energy/Chinese 

Three Gorges, empresas locais, empresas estaduais 

Sociedade civil: Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema 

 

 

 

Reunião com lideranças e técnicos dos municipios paranaenses 

  
 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                         
  

Reunião com integrantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Formalização de parcerias: 

Estabelecimento de Termo de Acordo entre as Universidades regionais 

 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                         
  

Parceria interestadual governos do Paraná  e de  São Paulo 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Governança do território: 

 

 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                         
  

Principais Resultados: 

Instituido o Projeto Angra Doce Paraná como Projeto de Governo do 

Paraná por meio do Decreto Estadual 8725, em fevereiro de 2018, com 

indicação formal de instituições representantivas e grupo gestor para 

implementação de ações e projetos, com carreamento de recursos para 

desenvolvimento sustentável da região. 

 

 

 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                         
  

Assinado Protocolo de Intenções entre Estados do Paraná e São Paulo – fevereiro/2017 

Realizada Oficina de Planejamento Estratégico com os municípios do Paraná - março/2017 

              



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                         
  

Centro Brasil Sul do Programa Cidades  

do Pacto Global da ONU no Paraná 

 

Principais ações: 

Em reconhecimento ao protagonismo do Estado do Paraná no 

comprometimento formal com o Programa Cidades do Pacto Global - braço 

urbano do Pacto Global, iniciado em 2012, foi assinado um Termo de Referência 

entre o Secretariado Internacional do Programa Cidades/ RMIT e a Copel, 

Paranacidade e CEDES, com o aval do Governo do Estado para a instalação do 

primeiro centro regional para expansão do programa nos estados e municípios 

da Região Sul do Brasil. 

 

O evento de assinatura foi feito na sede do Pacto Global em Nova Iorque, em 

setembro de 2017, com participação dos parceiros, de representantes do Pacto 

Global Americas e da USP (que está hospedando escritório do Brasil do Programa 

Cidades). 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                         
  

No HQ do Pacto Global em NY: 

 

 

O Centro está hospedado na sede Copel Energia, em Curitiba, capital do Paraná 

e tem como missão apoiar o estabelecimento de projetos inovadores e a 

implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, por meio 

de ações conjuntas com uma rede de parcerios. 

 

 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                         
  

Instalado no final de 2017, o Centro conta com uma estrutura de apoio técnico 

e está formando uma governança de parceiros estratégicos, como o PRME LAC 

e a Rede Brasil do Pacto Global, com vistas ao avanço das agendas globais. 

 

Resultados iniciais: 

- Estabelecimento de estrutura formal para expansão dos compromissos da 

Agenda Global (Pacto Global, Programa Cidades, ODS e Nova Agenda Urbana); 

- Apresentação de plano de ação para 2018, em análise pelo Secretariado 

Internacional do Programa Cidades (Melboune); 

- Início de articulação com a Rede Brasil do Pacto Global e PRME Lac para ações 

conjuntas em relação a localização dos ODS na região sul do Brasil; 

- Adesão do município de Curitiba e articulação inicial para projeto inovador 

“Vale do Pinhão”; 

- Adesão do município de Cascavel ao Pacto Global e inicio de implementação do 

projeto Hortas Comunitárias, em parceria com Copel, municipio e comunidade 

local; 

- Participação em eventos internacionais de alto nível, como por exemplo: 

 Diálogo público-privado para la sostenibilidad urbana en América Latina y 

el Caribe - CEPAL, Santiago de Chile, 4 - 5 de octubre de 2017 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                         
  

 UN Global Compact Local Networks Regional Event organized by UN 

Global Compact and the Global Compact Local Network Ecuador titled: 

¨Business contribution to the 2030 Agenda ¨ which makes part of the 

worldwide Campaign : ¨Making Global Goals Local Business¨, Quito – 

Ecuador, 21st of November 2017 

 
 

 UN Global Compact Leaders Summit 2017 – New York, September 2017 

 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                         
  

Com Lise Kingo (Executive Director), Javier Cortes (Director Americas) e Michael Nolan (CEO 

Cities Programme) 

 

 

 Partnered Approach to Sustainable Urban development – Leading 

Initiatives of UN Global Compact City - World Urban Forum – WUF9 – 

Kuala Lumpur – Malasia – February 2017 

 

 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                         
  

- Apoio ao Projeto “Paraná de Olho nos ODS”, especialmente em relação a novas 

parcerias e visibilidade internacional. 

- Novas adesões às Agendas Globais (empresas e instituições) 

 

 

Projeto “Paraná de Olho nos ODS” 

Principais ações: 

Projeto considerado de referência internacional que visa a localização e 

implementação da Agenda 2030  e dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável. 

Liderado pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social – 

CEDES e apoio por uma rede de parceiros multisseotoriais. 

Tem como diferencial a integração de iniciativas, subdivididas em 2 grandes 

eixos: 

 Municipalização dos ODS, apoio e capacitação dos 399 munipicios 

paranaenses; 

 Incorporação dos ODS nas políticas públicas e instrumentos de gestão e 

de controle, e desenvolvimento de plataformas tecnológicas para 

mensuração de indicadores  (Business Intelligence) e inclusão e 

reconhecimento de boas de todos os setores (Sistema ODS) 

 

Resultados iniciais: 

Foco estratégico para implementação dos ODS 11 (Cidades sustentáveis e 

resilientes) e ODS 17. 

O Pacto Global Americas e o Programa Cidades tem oferecido apoio institucional, 

articulação de parcerias estratégicas, e reconhecimento e visibilidade 

internacionais que resultaram em participação em dois eventos internacionais 

de alto nível: 

 UN Global Compact and the Global Compact Local Network Ecuador titled: 

¨Business contribution to the 2030 Agenda ¨ which makes part of the 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                         
  

worldwide Campaign : ¨Making Global Goals Local Business¨, Quito – 

Ecuador, 21st of November 2017 

 Partnered Approach to Sustainable Urban development – Leading 

Initiatives of UN Global Compact City - World Urban Forum – WUF9 – Kuala 

Lumpur – Malaysia – February 2017. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                         
  

Anexos (Links de publicações) 

 

https://citiesprogramme.org/and-now-the-southern-brazil-centre-launch/ 

 

https://citiesprogramme.org/parana-recognised-for-partnership-for-development-at-wfo-2017/ 

 

https://citiesprogramme.org/event/wuf9-event-city-partnerships-challenge-launch-part-2-

partnered-approaches-to-sustainable-urban-development/ 

 

https://citiesprogramme.org/event/wuf9-event-ifsud-and-city-partnerships-challenge-launch/ 

 

https://citiesprogramme.org/join-us-in-malaysia-at-world-urban-forum-9/ 

 

https://citiesprogramme.org/a-wealth-of-events-at-wuf9/ 

 

https://citiesprogramme.org/partnership-for-first-regional-office/ 

 

https://citiesprogramme.org/parana-partners-adopt-un-agenda-2030/ 

 

https://citiesprogramme.org/project/angra-doce-project/ 
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