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65/151. Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos 

A Assembleia Geral 

Reiterando os princípios da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
e da Agenda 21 e, recordando as recomendações e conclusões contidas no Plano de Ação 
das Decisões da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (“Plano de Ação das 
Decisões de Joanesburgo“) referentes à energia para um desenvolvimento sustentável, 
 
Recordando a resolução 1980/67 do Conselho Econômico e Social, de 25 de julho de 1980, 
sobre os Anos e Décadas e Dias Internacionais, e as resoluções da Assembleia Geral 
53/199, de 15 de dezembro de 1998, e 61/185, de 20 de dezembro de 2006, sobre a 
proclamação dos anos internacionais. 
 
Recordando também sua resolução 55/2, de 08 de setembro de 2000, que aprovou a 
Declaração do Milênio, 
 
Recordando ainda, a Reunião Plenária de Alto Nível da Assembleia Geral sobre os 
Objetivos do Desenvolvimento do Milênio e seu documento final, 
 
Recordando suas resoluções 53/7, de 16 de outubro de 1998, 54/215, de 22 de dezembro 
de 1999, e 55/205, de 20 de dezembro de 2000, assim como suas resoluções 56/200, de 21 
de dezembro de 2001, 58/210, de 23 de dezembro de 2003, 60/199, de 22 de dezembro de 
2005, 62/197, de 19 de dezembro de 2007, 63/210, de 19 de dezembro de 2008 e 64/206, 
de 21 de dezembro de 2009, 
 
Preocupada porque, nos países em desenvolvimento, mais de três milhões de pessoas 
dependem da biomassa tradicional para cozinhar e como fonte de calefação, porque mil e 
quinhentos milhões de pessoas precisam de eletricidade e milhões de pobres não podem 
pagar estes serviços energéticos modernos, mesmo estando eles disponíveis, 
 
Reconhecendo que o acesso a serviços energéticos modernos e acessíveis nos países em 
desenvolvimento é essencial para alcançar os objetivos de desenvolvimento acordados 
internacionalmente, incluindo os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio e o 
Desenvolvimento Sustentável, o qual ajudaria a reduzir a pobreza e a melhorar as condições 
e o nível de vida da maioria da população mundial, 
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Destacando também a importância de investir no acesso a opções de tecnologia 
energética mais limpa e em um futuro com capacidade de adaptação às mudanças 
climáticas para todos, assim como a necessidade de melhorar o acesso aos recursos e 
serviços energéticos para o desenvolvimento sustentável que sejam confiáveis, de custo 
razoável, economicamente viáveis, socialmente adaptáveis e ecologicamente racionais, e 
levando em consideração a diversidade das situações, as políticas nacionais e as 
necessidades específicas dos países, em particular os países em desenvolvimento, 
 
Destacando também a necessidade de se adotar mais medidas para estimular a captação 
de recursos financeiros suficientes, de boa qualidade e que venham no momento oportuno, 
 
Reafirmando o apoio à aplicação de políticas e estratégias nacionais que combinem, 
quando apropriadas, um maior uso de fontes de energia novas e renováveis e tecnologias 
de baixas emissões, em um uso mais eficiente da energia, um maior uso de tecnológicas 
avançadas, incluídas as tecnologias mais limpas para o aproveitamento dos combustíveis 
fósseis e o uso sustentável de recursos energéticos tradicionais, assim como a um maior 
acesso a serviços energéticos modernos, confiáveis, acessíveis e sustentáveis e a uma 
maior capacidade nacional para atender à crescente demanda de energia, quando 
apropriada, com o apoio da cooperação internacional neste âmbito e a promoção do 
desenvolvimento e a difusão de tecnologias energéticas adequadas, acessíveis e 
sustentáveis e a transferência destas tecnologias em condições mutuamente convenientes 
aos países em desenvolvimento e aos países de economia em transição,  
 
1. Decide proclamar o ano 2012  Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos; 
   

2. Observa os esforços empregados pelo sistema das Nações Unidas para assegurar o 
acesso à energia para todos e proteger o meio ambiente, mediante o uso sustentável de 
recursos energéticos tradicionais, tecnologias mais limpas e fontes de energia mais 
novas; 

   

3. Solicita ao Secretário Geral que, em consulta aos organismos competentes do sistema 
das Nações Unidas e ONU-Energia, e tendo presentes as disposições da resolução 
1980/67 do Conselho Econômico e Social, organize e coordene as atividades que 
venham a se realizar durante o Ano Internacional;  

   

4. Encoraja a todos os Estados Membros, o sistema das Nações Unidas e a todos os 
demais agentes, que aproveitem o Ano Internacional para a conscientização sobre a 
importância de abordar os problemas energéticos, em particular os serviços energéticos 
modernos para todos, o acesso aos serviços de energia acessíveis, a eficiência 
energética e a sustentabilidade das fontes e do uso da energia, com a finalidade de 
alcançar os objetivos de desenvolvimento acordados internacionalmente, incluídos os 
Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, e assegurar o desenvolvimento sustentável e a 
proteção do clima mundial, e para promover medidas a nível local, nacional, regional e 
internacional;  

   

5. Convoca o Secretário Geral, que em 67ª sessão, apresente um relatório sobre a 
aplicação da presente resolução, tendo em conta, entre outras coisas, as iniciativas 
adotadas pelos Estados Membros e as organizações internacionais para criar, em todos 
os níveis, um ambiente propício para a promoção do acesso à energia e aos serviços 
energéticos e ao uso de tecnologias energéticas novas e renováveis, incluindo medidas 
para melhorar o acesso a estas tecnologias.  

   

69ª seção plenária 
20 de dezembro de 2010 


