
 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Norteador  
 

Rumo à agenda de desenvolvimento sustentável 

Garantir uma vida com dignidade 

No ano de 2015 os países se adaptaram e adotaram uma nova agenda de desenvolvimento que se 
baseou nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) que foram estabelecidos no início do 
século XXI, especificamente no ano 2000, contemplando oito objetivos de combate à pobreza em 
todas as suas formas. 

Toda as ações previstas pelos ODM foram projetadas para serem alcançadas até o final de 2015. 
Desde então, progressos significativos foram realizados: 

o A pobreza global continua diminuindo; 

o Mais do que nunca crianças estão frequentando a escola primária no mundo todo; 

o Mortes infantis caíram drasticamente; 

o O acesso a água potável expandiu significativamente; 

o As metas de investimento para combater a malária, a aids e a tuberculose salvaram milhões 
de pessoas. 

Os ODM fizeram uma verdadeira diferença na vida das pessoas, e esse progresso pode ser expandido na 
maioria dos países com forte liderança e responsabilidade. Muito foi feito e muito ainda precisa ser 
alcançado. Saiba mais acessando: https://www.unric.org/pt/images/stories/2015/PDF/MDG2015_PT.pdf  

O que vem agora? 

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio mostraram que metas funcionam. Ganhos significativos 
foram feitos em várias metas dos ODM, porém o progresso tem sido desigual entre regiões e países 
deixando lacunas significativas.  

https://www.unric.org/pt/images/stories/2015/PDF/MDG2015_PT.pdf


 

 

As Nações Unidas definiram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como parte de 
uma Nova Agenda de Desenvolvimento Sustentável que deve substituir o trabalho dos ODM, não 
deixando ninguém para trás. 

Essa agenda, lançada em setembro de 2015 durante a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, foi 
discutida na Assembleia Geral da ONU, onde os Estados-membros e a sociedade civil negociaram e 
apresentaram suas contribuições. 

O processo rumo à agenda de desenvolvimento pós-2015 foi liderado pelos Estados-membros com a 
participação dos principais grupos e partes interessadas da sociedade civil. A agenda reflete os novos 
desafios de desenvolvimento e está ligada ao resultado da Rio+20, Conferência da ONU sobre 
Desenvolvimento Sustentável, que foi realizada em junho de 2012 no Rio de Janeiro, Brasil. 

Foram enunciadas inúmeras contribuições para a Agenda, em especial sobre a temática dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável – ODS, através de propostas do grupo de trabalho da Assembleia 
Geral, através do relatório do comitê intergovernamental de especialistas em financiamento e dos 
amplos diálogos da Assembleia Geral sobre facilitação tecnológica, além de muitos outros. Baseado 
na experiência de duas décadas de prática de desenvolvimento e a partir de contribuições obtidas 
através de um processo aberto e inclusivo, o relatório “O Caminho para a Dignidade em 2030” foi 
concluído e apresentou um mapa com o objetivo de alcançar a dignidade nos próximos 15 anos.  

Em uma entrevista realizada em 2015, a então assessora especial do secretário-geral sobre o Plano 
de Desenvolvimento Pós-2015, Amina J. Mohammed, disse que um dos principais pontos do relatório 
é “a esperança e a oportunidade que temos diante de nós (…). Essa é a geração que pode fazer o que 
precisa fazer para vencer muitos dos atuais desafios. Então, se há alguma coisa que nós podemos 
tirar desse relatório, é que até 2030 podemos acabar com a pobreza, podemos transformar vidas e 
podemos encontrar formas de proteger o planeta enquanto fazemos isso”. 

Coube a ONU facilitar o diálogo global sobre a agenda de desenvolvimento pós-2015 e apresentar 
amplas consultas, tais como a pesquisa “Meu Mundo”. Também teve a responsabilidade de apoiar 
os Estados-membros, fornecendo ajuda baseada em evidências, análises contextuais e experiência 
de campo. 

Roteiro para a Localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Implementação e 

Acompanhamento no nível subnacional 

O grupo interagencial da ONU no Brasil para a Agenda 2030 elaborou a adaptação em português da 
publicação “Roteiro para a Localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 
implementação e acompanhamento no nível subnacional”, baseada na que foi originalmente 
elaborada pela Força-Tarefa Global de Governos Locais e Regionais, pelo PNUD e pela ONU-Habitat 
para apoiar cidades e regiões no cumprimento da Agenda 2030. 

O documento é uma ferramenta para a localização dos ODS, cujo objetivo é prestar suporte a 
governos locais e regionais para a implementação da Agenda 2030 em âmbito local. Apresenta 
também estratégias que podem ser adaptadas a contextos específicos e a necessidades de diferentes 
cidades e regiões. 

Mais do que uma mera tradução para o português, o documento foi adaptado para o contexto 
brasileiro, incluindo boas práticas dos organismos da ONU no Brasil em iniciativas envolvendo a 
localização dos ODS. Os casos relatados pelas agências especializadas, fundos, programas e entidades 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://www.beyond2015.org/civil-society-positions-0
http://www.uncsd2012.org/
http://www.post2015hlp.org/
https://nacoesunidas.org/secretario-geral-da-onu-apresenta-sintese-dos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-pos-2015/
https://nacoesunidas.org/campanha/meu-mundo/


 

 

que atuam no Brasil e que embasam este documento foram cuidadosamente selecionados e 
colaborativamente organizados por especialistas das Nações Unidas no Brasil, das mais diversas áreas 
de conhecimento e atuação. 

Tire suas dúvidas 

As Perguntas Mais Frequentes sobre os Objetivos de Desenvolvimento? Sustentável (ODS) 

Conheça a cartilha do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) com perguntas 
e respostas sobre os Objetivos Globais. A publicação destaca a importância da participação de toda 
a sociedade para o cumprimento da Agenda 2030. Acesse para conhecer a cartilha 
http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/undp-br-ods-FAQ.pdf  

 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

"A Agenda 2030 é a nossa Declaração Global de Interdependência." 
António Guterres, Secretário Geral da ONU 

Em setembro de 2015, representantes dos 193 Estados-membros da ONU se reuniram em Nova York 
e reconheceram que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a 
pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento 
sustentável.  

A Agenda 2030 é um plano de ação para as Pessoas, o Planeta e a Prosperidade, que busca fortalecer 
a Paz Universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas, 
para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. São 
objetivos e metas claras, para que todos os países adotem de acordo com suas próprias prioridades 
e atuem no espírito de uma parceria global que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida 
das pessoas, agora e no futuro. 

Este é um plano para governos, sociedade, empresas, academia e para você. 

 

Mas, afinal, qual foi o nosso ponto de partida para esta Agenda Global de desenvolvimento? 

Percurso do Desenvolvimento Sustentável – Breve histórico 

O relatório Nosso Futuro Comum (1987), define desenvolvimento sustentável: - 
"O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades." 
A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que ficou conhecida 
como Rio 92, reuniu mais de 100 chefes de Estado na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, para discutir 
como garantir às gerações futuras o direito ao desenvolvimento. Na Declaração do Rio sobre Meio 
Ambiente, os países concordaram com a promoção do desenvolvimento sustentável, com foco nos 
seres humanos e na proteção do meio ambiente como partes fundamentais desse processo. E 
adotaram a Agenda 21, a primeira carta de intenções para promover, em escala planetária, um novo 
padrão de desenvolvimento para o século XXI. 

20 anos depois, 193 delegações, além de representantes da sociedade civil, voltariam à cidade do Rio 
de Janeiro para renovar o compromisso global com o desenvolvimento sustentável. O objetivo da 
Rio+20 era avaliar o progresso obtido até então e as lacunas remanescentes na implementação dos 

http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/undp-br-ods-FAQ.pdf
http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf
http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf
http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/agenda21.pdf


 

 

resultados das cúpulas anteriores, abordando novos e emergentes desafios. O foco das discussões 
da Conferência apontava, principalmente para: a economia verde no contexto do desenvolvimento 
sustentável e erradicação da pobreza e o arcabouço institucional para o desenvolvimento 
sustentável. 

A Declaração Final da Conferência Rio+20, o documento “O Futuro que Queremos”, reconheceu que 
a formulação de metas poderia ser útil para o lançamento de uma ação global coerente e focada no 
desenvolvimento sustentável. Assim sendo, foram lançadas as bases de um processo 
intergovernamental abrangente e transparente, aberto a todas as partes interessadas, para a 
promoção de objetivos para o desenvolvimento sustentável. Essa orientação guiou as ações da 
comunidade internacional nos três anos seguintes e deu início ao processo de consulta global para a 
construção de um conjunto de objetivos universais de desenvolvimento sustentável para além de 
2015. 

Aprendendo com os Objetivos do Milênio (ODM) 

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) emergiram de uma série de cúpulas 
multilaterais realizadas durante os anos 1990 sobre o desenvolvimento humano. O processo de 
construção dos ODM contou com especialistas renomados e esteve focado, principalmente, na 
redução da extrema pobreza. A Declaração do Milênio e os ODM foram adotados pelos Estados-
membros da ONU em 2000 e impulsionaram os países a enfrentar os principais desafios sociais no 
início do século XXI. 

 

 

 

Esses oito Objetivos foram o primeiro arcabouço global de políticas para o desenvolvimento e 
contribuíram para orientar a ação dos governos nos níveis internacional, nacional e local por 15 anos. 
Os ODMs reconheceram a urgência de combater a pobreza e demais privações generalizadas, 
tornando o tema uma prioridade na agenda internacional de desenvolvimento. 

Em 2010, a Cúpula das Nações Unidas sobre os Objetivos do Milênio demandou a aceleração na 
implementação dos Objetivos. Além disso, solicitou ao então Secretário-Geral da Nações Unidas, Ban 
Ki-moon, elaborar recomendações sobre os próximos passos após 2015. Com o suporte do Grupo de 
Desenvolvimento das Nações Unidas, o Secretário-Geral lançou um processo de consultas com várias 
partes interessadas e/ou impactadas para discutir uma nova agenda de desenvolvimento. 

 

http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/O-Futuro-que-queremos1.pdf
https://www.unric.org/html/portuguese/uninfo/DecdoMil.pdf
https://undg.org/
https://undg.org/


 

 

Os resultados das consultas foram sintetizados e apresentados no primeiro relatório dedicado à 
futura agenda, “Uma Vida Digna para Todos”: 

Uma nova era pós-2015 exige uma nova visão e uma estrutura responsiva. O desenvolvimento 
sustentável - impulsionado pela integração do crescimento econômico, justiça social e 
sustentabilidade ambiental - deve se tornar o nosso princípio orientador e procedimento operacional 
padrão. 

Após a Rio+20, um amplo e inclusivo sistema de consulta foi empreendido sobre questões de 
interesse global que poderiam compor a nova agenda de desenvolvimento pós-2015. 
Diferentemente do processo dos ODMs, os novos objetivos de desenvolvimento sustentável foram 
construídos a muitas mãos. 

O Grupo de Trabalho Aberto para a elaboração dos ODS (GTA-ODS) estava encarregado da 
elaboração de uma proposta para os ODS. Composto por 70 países, contou com o envolvimento das 
mais diversas partes interessadas: desde contribuições especializadas da sociedade civil, até 
contribuições da comunidade científica e do sistema das Nações Unidas. O objetivo era proporcionar 
uma diversidade de perspectivas e experiências. 

Em agosto de 2014, o GTA-ODS compilou os aportes recebidos, finalizou o texto e submeteu a 
proposta dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e das 169 metas associadas à apreciação 
da Assembleia Geral da ONU em 2015. 

 

A Agenda 2030: Um plano de ação global para um 2030 sustentável 

O documento adotado na Assembleia Geral da ONU em 2015, “Transformando Nosso Mundo: a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, é um guia para as ações da comunidade 
internacional nos próximos anos. E é também um plano de ação para todas as pessoas e o planeta 
que foi coletivamente criado para colocar o mundo em um caminho mais sustentável e resiliente até 
2030. 

Os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do 
desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. São como uma lista de tarefas a 
serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, o setor privado e todos cidadãos na jornada 
coletiva para um 2030 sustentável. Nos próximos anos de implementação da Agenda 2030, os ODS e 
suas metas irão estimular e apoiar ações em áreas de importância crucial para a humanidade: 
Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unodc.org/documents/about-unodc/Post-2015-Development-Agenda/A_Life_of_Dignity_for_All1.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/owg.html
http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/Agenda2030-completo-site.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/Agenda2030-completo-site.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Ao combinar os processos dos Objetivos do Milênio e os processos resultantes da Rio+20, a Agenda 
2030 e os ODS inauguram uma nova fase para o desenvolvimento dos países, que busca integrar por 
completo todos os componentes do desenvolvimento sustentável e engajar todos os países na 
construção do futuro que queremos. 

Os 17 ODS e suas 169 metas 

Para saber mais sobre cada um dos ODS, acesse: http://www.agenda2030.org.br/ods/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


