




















O Conselho de Desenvolvimento

Econômico, Sustentável e

Estratégico do Distrito Federal –

CODESE/DF é

reconhecidamente, a mais

importante iniciativa do setor

produtivo da história de Brasília.

Sua atuação relevante em prol do

desenvolvimento do Distrito

Federal vem sendo registrada

através do Jornal CODESE EM

AÇÃO – uma publicação mensal

com tiragem de 50.000

exemplares, encartados no último

domingo do mês, no Correio

Braziliense.



Um documento histórico

O Documento CODESE 2018-2030 

“O DF que a gente quer!”, reúne 542 

Ações Estratégicas definidas para 

o atingimento de 89 metas de 16 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, fixados na Agenda 

2030.  

Vale ressaltar que os ODS traduzem 

um pacto global, firmado entre 193 

países com destacada atuação do 

Brasil durante a Cúpula das Nações 

Unidas (ONU), em setembro de 

2015, mas que desde então pouco se 

tem realizado pelos nossos 

governantes para o cumprimento das 

metas firmadas nesse tratado. 



Um Plano de Estado

para Brasília

O Codese, com base em um Plano de 

Ação, atuará pelo cumprimento de todas 

as Metas defendidas e, a cada ano, fará a 

atualização deste documento checando a 

execução das ações recomendadas,  

pelas instituições competentes, avaliando 

a qualidade e o resultado dessas 

execuções e propondo novas ações, se 

necessário.

O êxito no cumprimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável em todo do 

território do DF será o nosso farol nessa 

jornada, sabendo que o nosso agir estará 

contribuindo também para um Brasil 

melhor. 



Publicação do livro

Foram produzidos 500 exemplares, os 

quais  estamos distribuindo em todas as 

Secretarias do GDF, bem como para 

todos os parlamentares da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal e da 

bancada de Brasília no Congresso 

Nacional.

Também receberam exemplares desse 

documento, todas as entidades 

fundadoras do CODESE/DF, e demais 

apoiadores desse projeto.

Versões digitais também foram 

disponibilizadas para download na internet 

na página oficial do CODESE/DF e 

também no site odfqueagentequer.org.



Obrigado!


