
Rio de Janeiro-RJ, 26 de maio de 2018

A Agenda 2030 e os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 



A HISTÓRIA DA 

AGENDA 2030 E OS 

OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL (ODS)



OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 

DO MILÊNIO (ODM)

Para ver as metas dos ODM, acesse: http://www.pnud.org.br/odm.aspx

http://www.pnud.org.br/odm.aspx


ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
MUNICIPAL (IDHM)





O PROCESSO PARTICIPATIVO DE FORMULAÇÃO

DA AGENDA PÓS-2015



Para ver as metas dos ODS, acesse: www.agenda2030.org.br

http://www.agenda2030.org.br/


2000 - 2015 2016 - 2030

Objetivos

Metas

Indicadores

Objetivos

Metas

Indicadores

8

21

60

17 

169 

231 





Os ODS são uma narrativa 

comum que aproxima 

diferentes setores; traz um 

vocabulário comum para 

que uma parceria global 
para o desenvolvimento 

sustentável traga 

resultados locais 

concretos até 2030. 



PRINCÍPIOS DA AGENDA 2030 

ABORDAGEM DE 

DIREITOS HUMANOS

• Somente a partir da 

promoção e proteção 

dos direitos humanos os 

ODS podem ser 

concretizados.

SOBERANIA NACIONAL

• “Cada governo definirá suas 

próprias metas nacionais, 

guiado pelo nível global de 

ambição, mas levando em 

conta as circunstâncias 

nacionais.” 

ABORDAGEM INCLUSIVA E 

PARTICIPATIVA

• A sociedade civil, em especial 

grupos vulneráveis, e o setor 

privado têm um papel 

fundamental a desempenhar 

na tomada de decisão.



PRINCÍPIOS DA AGENDA 2030 e ods

UNIVERSALIDADE

• Relevantes para 

todas as pessoas

• Não confundir com 

uniformidade! 

INTEGRAÇÃO

• Balancear as 3 dimensões do 

desenvolvimento sustentável: 

ambiental, social e econômica.

• Lidar com contradições e 

maximizar sinergias.

“NÃO DEIXAR NINGUÉM 

PARA TRÁS”

• Os ODS beneficiam todas as 

pessoas em todos os lugares.

• É preciso ir além das médias 

estatísticas e desagregar 

dados.



INTEGRAÇÃO COMO SOLUÇÃO! 



12.1 Implementar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo

Sustentáveis, com todos os países tomando medidas, e os países desenvolvidos

assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos países em

desenvolvimento;

12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais;

12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, nos

níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de

produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita;

12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e

todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos

internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água

e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente;

12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção,

redução, reciclagem e reuso;

12.6 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a

adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de

relatórios;

12.7 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e

prioridades nacionais;

12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação

relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em

harmonia com a natureza;
12.a Apoiar países em desenvolvimento a

fortalecer suas capacidades científicas e

tecnológicas para mudar para padrões

mais sustentáveis de produção e consumo;

12.b Desenvolver e implementar

ferramentas para monitorar os impactos do

desenvolvimento sustentável para o

turismo sustentável, que gera empregos,

promove a cultura e os produtos locais;

12.c Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que encorajam o consumo

exagerado, eliminando as distorções de mercado, de acordo com as circunstâncias

nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e a eliminação gradual desses

subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir os seus impactos ambientais, tendo

plenamente em conta as necessidades específicas e condições dos países em

desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos adversos sobre o seu

desenvolvimento de uma forma que proteja os pobres e as comunidades afetadas;



Integração dos ODS na 

estratégia empresarial - CBPG



E

EU

?



Business as usual can only 

take us so far. 

That’s why we need 

innovation and creativity…

Technology must be used to 

promote the SDGs and action.

WeAppHeroes is a 

geo-localization-

based tool that 

crowdsources 

spontaneous acts of 

volunteerism in real-

time while 

addressing the 

Sustainable 

Development Goals 

(SDGs). 



A mudança começa 

com você. De verdade. 

Todo ser humano na 

Terra – mesmo a pessoa 

mais indiferente e mais 
preguiçosa – faz parte 

da solução. 

Felizmente, existem 

algumas coisas super
fáceis que podemos 

adotar em nossas 

rotinas. Se todos 

fizermos, fará uma 

grande diferença!

https://nacoesunidas.org/guiadopreguicoso/



Pesquise um pouco online e 

compre de empresas que

você sabe que possuem 

práticas sustentáveis

e não prejudicam o meio 

ambiente.



“A Agenda 2030 foi construída a 

partir de uma consulta global a 

mais de 7 milhões de pessoas. É 

uma agenda das pessoas. É a 

nossa Declaração Global de 

Interdependência. 

Para sermos bem-sucedidos, 

precisamos ir além da nossa zona 

de conforto. Não é mais o 

momento do business-as-usual. 

Espero que vocês sejam 

provocativos, visionários e 

disruptivos, assim como as 

tecnologias necessárias para 

atingir os 17 ODS.”



Obrigado!

Lorenzo 
Casagrande

Lorenzo.Casagra
nde@undp.org

rioluscentre.org

mailto:Lorenzo.Casagrande@undp.org


Obrigado.

Lorenzo Casagrande
Oficial de Engajamento

Lorenzo.casagrande@UNDP.ORG


