
Boa governança é certificada por sistema criado pela Coppe 

 

No III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável, que será 

realizado de 7 a 9 de abril, em Brasília, serão apresentadas as experiências de três 

municípios (Brusque/SC, Clevelândia/PR e Fervedouro/MG) que foram certificados 

pela Agenda de Compromissos Governo Federal e Municípios 2013-2016. Essa 

certificação é feita mediante a utilização de um sistema Web criado pelo Centro de 

Apoio a Politicas de Governo (CAPGov), laboratório vinculado ao Programa de 

Engenharia de Sistemas e Computação (Pesc), da Coppe/UFRJ e repassado ao 

Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), em 2013. 

 

Ao serem certificadas, as cidades demonstram que conseguiram atingir as metas 

traçadas pela ONU, nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), e que são 

monitoradas por meio do portal Agenda de Compromissos, desenvolvido pelo CAPGov, 

em convênio contratado pelo MPOG. 

Os ODM foram definidos a partir da Cimeira do Milênio, realizada no ano 2000, em 

que a comunidade internacional se reuniu para estabelecer um compromisso, e um 

cronograma para reduzir os índices de pobreza, fome, mortalidade infantil e doenças 

endêmicas. 

Como forma de prover suporte e incentivar a adesão por parte dos municípios a estes 

objetivos, o CAPGov elaborou o Sistema Agenda de Compromissos, que centraliza 

informações sobre os Objetivos do Milênio e permite o preenchimento dos dados dos 

seus indicadores pelos agentes públicos municipais. O sistema - desenvolvido sob a 

coordenação da pesquisadora Débora Andrade - permite que a evolução das metas 

municipais seja acompanhada tanto pela Secretaria de Relações Institucionais da 

Presidência da Republica, como pelo público em geral. 

O sistema (disponível para consulta no site 

www.agendacompromissosodm.planejamento.gov.br) possibilita o aprimoramento de 

políticas de governo, em busca da consecução dos objetivos do milênio, e o 

accountability dos gestores municipais, cujas metas podem ser fiscalizadas pela 

sociedade. 

A apresentação será realizada no Auditório A, do Centro de Convenções Ulisses 

Guimarães, em Brasília, no dia 8 de abril, a partir das 14h, e terá transmissão ao vivo 

pelo site http://www.emds.fnp.org.br 
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