Área de atuação

ODS
conectados

Fortalecimento institucional de Organizações da Sociedade Civil (OSCs)
1

Envolve o desenvolvimento de ações que promovam o fortalecimento da capacidade de gestão das organizações, para que possam atuar
com maior efetividade, aumentar seu impacto, autonomia e sustentabilidade, incluindo apoio institucional a OSCs. Envolvendo ou não o
repasse de recursos. Atenção: quando o apoio se dá em projetos/programas específicos, seja criados pelas OSCs ou
desenvolvidos/implementados junto com sua organização, esses devem ser enquadrados na área temática a que se referem/na qual se
enquadram.

ODS 17, 16

Apoio ao fortalecimento institucional da gestão pública
2

Envolve o desenvolvimento de ações que promovam o fortalecimento da capacidade institucional dos entes federativos, órgãos da
administração pública direta ou entidades da administração pública indireta (ex.: prefeituras , secretarias, ministérios, autarquias, agências,
etc.). Envolvendo ou não o repasse de recursos.

ODS 17, 16

Assistência e desenvolvimento social/combate à pobreza e fome
3

Envolve o desenvolvimento de ações de assistência a crianças, adolescentes, jovens, idosos, famílias e outras pessoas em situação de
vulnerabilidade, bem como ações que visem combater a pobreza e a fome e que visem empoderar e promover a inclusão social,
econômica e política.

ODS 1, 2, 10

Ciência e Tecnologia
4

Envolve ações de promoção e desenvolvimento da ciência e tecnologia e que estimulem a cultura científica e tecnológica no país,
incluindo o apoio a pesquisas científicas, a disseminação do conhecimento por meio de ações de divulgação da ciência, a preservação e a
melhoria contínua dos sistemas nacionais de ciência e tecnologia e o incentivo e amplo acesso às políticas públicas de C&T.

-

Comunicação de causas
5

Envolve o desenvolvimento de ações que utilizam a comunicação como estratégia principal para a realização de seus objetivos ou como
objeto da intervenção, para além da comunicação institucional. Inclui a disseminação, mobilização, engajamento e conscientização para
causas ou transformação social. Não se trata aqui da comunicação/disseminação das ações da sua organização.

-
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Cultura e Artes
6

Envolve ações que propiciem o desenvolvimento da cultura e das artes em suas diferentes formas: literatura, artes cênicas e plásticas,
música, audiovisual, folclore, arte popular, patrimônio, etc. – desde a produção, fruição e acesso da população aos bens culturais, além de
iniciativas que vinculam arte à educação e ao desenvolvimento.

-

Defesa de direitos, cultura de paz e democracia
7

Envolve a proteção e promoção dos direitos humanos, caracterizando-se por ações que se utilizam de estratégias de defesa de direitos –
não apenas contribuindo para a realização de um direito, mas empoderando pessoas e/ou grupos para demandá-los, especialmente para
os mais excluídos. Envolve também o combate a todo tipo de violência, a promoção do Estado de Direito e da democracia e o apoio ao
desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.

ODS 16, 5, 10

Desenvolvimento local/territorial/comunitário/de base
8

9

Envolve o desenvolvimento de ações que visam satisfazer necessidades fundamentais de um grupo de pessoas vinculadas a um território
por intermédio da participação ativa e democrática dessa população no planejamento, formulação e implementação de
projetos/programas específicos.

Educação
Envolve ações de educação formal e não formal, em todos os níveis educacionais.

-

ODS 4

Esporte e lazer
10

Envolve o desenvolvimento de ações que promovam práticas esportivas nas diversas modalidades, além de iniciativas que vinculam
esporte à educação e ao desenvolvimento.

-

CENSO GIFE 2018

Área de atuação

ODS
conectados

Trabalho, empreendedorismo e geração de renda
11

Envolve o desenvolvimento de ações que propiciem a criação de postos de trabalho e de negócios próprios e promovam o
empreendedorismo, o trabalho digno e o combate ao trabalho forçado e formas análogas ao trabalho escravo. Envolve ainda iniciativas
relacionada a formação do jovem para o trabalho e estímulo ao 1º emprego.

ODS 8

Ambiente natural e sustentabilidade
12

Envolve o desenvolvimento de ações de proteção e conservação do ambiente natural e que promovam o desenvolvimento sustentável e
o uso sustentável dos recursos naturais, considerando também a perspectiva de como as pessoas são afetados e afetam o ambiente.
Inclui também ações no meio rural e que promovam sistemas sustentáveis de produção agropecuária e extrativista.

Ambiente urbano e sustentabilidade
13

Envolve ações de promoção do direito à cidade, de fomento a um ambiente urbano sustentável e/ou que tratem de temas relacionados à
urbanização, como mobilidade, gestão de resíduos sólidos, saneamento, habitação e infraestrutura urbana.

ODS 2, 6, 7, 12,
13, 14, 15,

ODS 6, 7, 9, 11,
12

Saúde e bem estar
14

Envolve o desenvolvimento de ações de atenção à saúde humana em seus diversos níveis de complexidade, compreendendo
atividades dirigidas ao atendimento médico, ambulatorial e hospitalar e à medicina preventiva.

15

Outras áreas temáticas

ODS 3

-
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Públicos
Faixa etária
−
−
−
−
−
−
−
−

Outras características

Crianças de 0 a 3 anos
Crianças de 4 a 5 anos
Crianças de 6 a 10 anos
Adolescentes de 11 a 14 anos
Adolescentes de 15 a 17 anos
Jovens (18 a 29 anos)
Adultos (30 a 64 anos)
Idosos (mais de 65 anos)

−
−

Sexo, gênero ou orientação sexual

−

−
−
−

Mulheres ou meninas
Homens ou meninos
LGBTI+

−
−
−

doença ou deficiência física ou mental)

−

Negros/afrodescendentes
Quilombolas
Indígenas
Imigrantes/refugiados

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e/ou
ambiental
Organizações da sociedade civil (organizações de iniciativa privada que
desenvolvem ações de interesse público sem visarem ao lucro e desenvolvem
ações relacionadas a territórios, causas ou segmentos populacionais específicos.)

−
−

Raça, origem comunidades tradicionais
−
−
−
−

Dependentes toxicológicos
População carcerária e/ou crianças e adolescentes em conflito
com a lei e/ou seus familiares
Vítimas de violência
Ativistas de causas diversas/ defensores de direitos humanos
Pessoas com alguma de condição física ou mental (pessoas com

−

Órgãos/serviços/programas da administração pública
Negócios de impacto ou acelerados e intermediárias do campo
de negócios de impacto
Outros tipos de organização (movimentos sociais/coletivos/redes,
cooperativas, instituições acadêmicas, centros de pesquisa, universidades, centros
culturais ou museus, associações patronais, profissionais.)

−

Outras características de público
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Estratégias de atuação
Advocacy

Assessoria técnica ou de gestão para órgãos ou equipamentos públicos

Controle social/monitoramento do poder público

Assessoria técnica ou de gestão para organizações da sociedade civil

Apoio ao desenvolvimento de políticas públicas

Formação de profissionais do serviço público da educação, da saúde etc.

Articulação e fortalecimento de redes

Formação de profissionais de organizações da sociedade civil

Ações de mobilização/conscientização/articulação
Comunicação a serviço de causas ou grupos populacionais
específicos
Fortalecimento de organizações/grupos/comunidades

Ensino e capacitação de crianças, jovens, membros da comunidade

Formação de lideranças

Apoio à produção intelectual e cultural

Assistência social/jurídica

Atendimento direto ao público alvo do projeto/programa

Promoção de eventos, palestras, seminários

Patrocínio/apoio a ações culturais ou esportivas com ou sem incentivo
fiscal
Bolsas de estudo

Obtenção de certificação

Apoio/financiamento para organizações ou indivíduos

Estudo e mitigação de impactos ambientais e/ou socioeconômicos

Prêmios

Apoio a pesquisas ou conhecimento científico e sua divulgação

Doação de alimentos/materiais/equipamentos

Elaboração de publicações e/ou confecção de materiais

Voluntariado

Promoção e fortalecimento do empreendedorismo
Desenvolvimento e apoio a negócios de impacto

Conservação de espaços e patrimônio público, histórico, cultural e
biológico

Gestão direta de equipamentos públicos ou unidades de conservação

Construção de espaços, realização de obras/reforma

Desenvolvimento e transferência de tecnologia/metodologia/inovação
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