Agenda 2030 para o

Desenvolvimento Sustentável
A ONU (Organização das Nações Unidas) reuniu 193 líderes mundiais em setem- abrangente, de longo alcance e centrabro e lançou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável com 17 Objetivos do nas pessoas. Comprometemo-nos a
trabalhar incansavelmente para a plena
de Desenvolvimento Sustentável a serem alcançados nos próximos 15 anos. Conheça
implementação desta Agenda em 2030.
alguns pontos desta Agenda.
“A Agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperi- Reconhecemos que a erradicação da
dade. Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Reconhecemos pobreza em todas as suas formas e dique a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a mensões, incluindo a pobreza extrema,
pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desen- é o maior desafio global e um requisito
indispensável para o desenvolvimento
volvimento sustentável.
Todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria colabo- sustentável. Estamos empenhados em
rativa, implementarão este plano. Estamos decididos a libertar a raça humana da alcançar o desenvolvimento sustentável
tirania da pobreza e da penúria e a curar e proteger o nosso planeta. Estamos de- nas suas três dimensões – econômica,
social e ambiental – de forma equilibrada
terminados a tomar as medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente
e integrada. Também vamos dar continecessárias para direcionar o mundo panuidade às conquistas dos Objetivos de
ra um caminho sustentável e resiliente.
"Nunca antes os líderes
Desenvolvimento do Milênio e buscar
Ao embarcarmos nesta jornada coletiva,
mundiais
comprometeram-se
atingir suas metas inacabadas.
comprometemo-nos que ninguém seja
Nós resolvemos, entre agora e
deixado para trás.
a uma ação comum e um
2030, acabar com a pobreza e a foOs 17 Objetivos de Desenvolviesforço via uma agenda
me em todos os lugares; combater as
mento Sustentável e 169 metas que espolítica
tão
ampla
desigualdades dentro e entre os paítamos anunciando demonstram a escases; construir sociedades pacíficas, jusla e a ambição desta nova Agenda Unie universal."
tas e inclusivas; proteger os direitos huversal. Os Objetivos e metas estimularão
a ação para os próximos 15 anos em manos e promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e
áreas de importância crucial para a hu- meninas; e assegurar a proteção duradoura do planeta e seus recursos naturais. Resolvemos também criar condições para um crescimento sustentável, inclusivo e
manidade e para o planeta.
economicamente sustentado, prosperidade compartilhada e trabalho decente para
Declaração
todos, tendo em conta os diferentes níveis de desenvolvimento.
Ao embarcarmos nesta jornada coletiva, comprometemo-nos que ninguém será
Nós, chefes de Estado e de Governo e altos representantes, reunidos na deixado para trás. Reconhecendo a dignidade da pessoa humana como fundamental,
sede das Nações Unidas, em Nova York, queremos ver os Objetivos e metas cumpridos para todas as nações e povos e para
de 25 a 27 de setembro de 2015, no mo- todos os segmentos da sociedade. E faremos o possível para alcançar, em primeiro
mento em que a Organização comemora lugar, aqueles que ficaram mais para trás.
Esta é uma Agenda de alcance e significado sem precedentes. Ela é aceita
seu septuagésimo aniversário, decidimos
hoje sobre os novos Objetivos de Desen- por todos os países e é aplicável a todos, levando em conta diferentes realidades
nacionais, capacidades e níveis de desenvolvimento e respeitando as políticas e
volvimento Sustentável Globais.
Em nome dos povos que servimos, prioridades nacionais. Estes são objetivos e metas universais que envolvem todo o
nós adotamos uma decisão histórica mundo, igualmente os países desenvolvidos e os em desenvolvimento. Eles são intesobre um conjunto de Objetivos e me- grados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável.
Os Objetivos e metas são o resultado de mais de dois anos de consulta pública e
tas universais e transformadoras que é
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envolvimento junto à sociedade civil e outras partes interessadas em todo o mundo, prestando uma atenção
especial às vozes dos mais pobres e mais vulneráveis.
Esta consulta incluiu o valioso trabalho realizado pelo
Grupo de Trabalho Aberto sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Geral e pelas
Nações Unidas, cujo secretário-geral apresentou um
relatório síntese em dezembro de 2014.
Nossos princípios e compromissos
compartilhados
A nova Agenda é guiada pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, incluindo o pleno
respeito pelo direito internacional. Fundamenta-se na
Declaração Universal dos Direitos Humanos, tratados
internacionais de direitos humanos, a Declaração do
Milênio e os resultados da Cúpula Mundial de 2005.
Ela é informada por outros instrumentos, tais como a
Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento.
Reafirmamos os resultados de todas as grandes
conferências e cúpulas das Nações Unidas que estabeleceram uma base sólida para o desenvolvimento
sustentável e ajudaram a moldar a nova Agenda.
Estas incluem a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; a Cúpula Mundial sobre o
Desenvolvimento Sustentável; a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social; o Programa de Ação da
Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, a Plataforma de Ação de Pequim; e a
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). Reafirmamos também
a continuidade dada a estas conferências, incluindo
os resultados da Quarta Conferência das Nações Unidas sobre os Países Menos Desenvolvidos, a Terceira
Conferência Internacional sobre Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento; a Segunda Conferência
das Nações Unidas sobre Países em Desenvolvimento Sem Litoral; e da Terceira Conferência Mundial da
ONU sobre a Redução do Risco de Desastres.
O esgotamento dos recursos naturais e os impactos negativos da degradação ambiental, incluindo
a desertificação, secas, a degradação dos solos, a
escassez de água doce e a perda de biodiversidade
acrescentam e exacerbam a lista de desafios que a
humanidade enfrenta. A mudança climática é um dos
maiores desafios do nosso tempo e seus efeitos negativos minam a capacidade de todos os países de
alcançar o desenvolvimento sustentável. Os aumentos na temperatura global, o aumento do nível do
mar, a acidificação dos oceanos e outros impactos
das mudanças climáticas estão afetando seriamente
as zonas costeiras e os países costeiros de baixa altitude, incluindo muitos países menos desenvolvidos e
os pequenos Estados insulares em desenvolvimento.
A sobrevivência de muitas sociedades, bem como dos
sistemas biológicos do planeta, está em risco.
A nova Agenda
Nós estamos anunciando hoje 17 Objetivos de
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17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas,
em todos os lugares.
Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura
sustentável.
Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bemestar para todos, em todas as idades.
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao
longo da vida para todos.
Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável
da água e saneamento para todos.
Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos.
Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado,
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho
decente para todos.
Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar inovação.
Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.
Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo
sustentáveis.
Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.
Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos,
dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento
sustentável.
Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as
florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis
e inclusivas em todos os níveis.
Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.
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Desenvolvimento Sustentável com 169 metas associadas que são integradas e indi- por meio do engajamento de homens
visíveis. Nunca antes os líderes mundiais comprometeram-se a uma ação comum e e meninos. A integração sistemática da
um esforço via uma agenda política tão ampla e universal. Estamos criando juntos perspectiva de gênero na implementaum caminho rumo ao desenvolvimento sustentável, nos dedicando coletivamente à ção da Agenda é crucial.
busca do desenvolvimento global e da cooperação vantajosa para todos, que podem
Os novos Objetivos e metas entratrazer enormes ganhos para todos os países e todas as partes do mundo.
rão em vigor no dia 1º de janeiro de 2016
Reafirmamos que cada Estado tem, e exerce livremente, sua soberania plena e e orientarão as decisões que tomamos
permanente sobre toda a sua riqueza, seus recursos naturais e sua atividade econô- ao longo dos próximos 15 anos. Todos
mica. Vamos implementar a Agenda para o pleno benefício de todos, para a geração nós vamos trabalhar para implementar
de hoje e para as gerações futuras. Ao fazê-lo, reafirmamos nosso compromisso com a Agenda dentro de nossos próprios
o direito internacional e enfatizamos que a Agenda deverá ser implementada de for- países e em nível regional e global,
ma consistente com os direitos e obrigações dos Estados sob o direito internacional. tendo em conta as diferentes realidaReafirmamos a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem des nacionais, capacidades e níveis de
como outros instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos e ao direito desenvolvimento, e respeitando as políinternacional. Enfatizamos as responsabilidades de todos os Estados, em conformi- ticas e prioridades nacionais.
dade com a Carta das Nações Unidas, de respeitar, proteger e promover os direitos
Nossos governos têm a responsahumanos e as liberdades fundamentais para todos, sem distinção de qualquer tipo de bilidade primária de acompanhamento
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra opinião, origem nacional ou e avaliação, nos níveis nacional, regional
social, riqueza, nascimento, deficiência
e global, em relação ao progresso alcanou qualquer outra condição.
çado na implementação dos Objetivos
"A efetivação da igualdade de e metas para os próximos 15 anos. Para
A efetivação da igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres
apoiar a prestação de contas aos nossos
gênero e o empoderamento
e meninas dará uma contribuição escidadãos, iremos fornecer um acompadas mulheres e meninas
sencial para o progresso em todos os
nhamento e avaliação sistemáticos em
dará uma contribuição
Objetivos e metas. Alcançar o potencial
vários níveis, tal como estabelecido neshumano e do desenvolvimento sustenta Agenda e na Agenda de Ação de Adis
essencial para o progresso
tável não é possível se para metade da
Abeba. O Fórum Político de Alto Nível,
em
todos
os
Objetivos
humanidade continuam a ser negados
sob os auspícios da Assembleia Geral e
e metas."
seus plenos direitos humanos e opordo Conselho Econômico e Social (ECOtunidades. Mulheres e meninas devem
SOC), terá o papel central na supervisão
gozar de igualdade de acesso à educa- do acompanhamento e da avaliação em nível global.
ção de qualidade, recursos econômicos
O que estamos anunciando hoje é uma carta para as pessoas e o planeta no
e participação política, bem como a século XXI. As crianças e as mulheres e homens jovens são agentes fundamentais
igualdade de oportunidades com os ho- de mudança e encontrarão nos novos Objetivos uma plataforma para canalizar suas
mens e meninos em termos de emprego, capacidades infinitas pelo ativismo em prol da criação de um mundo melhor.
liderança e tomada de decisões em to‘Nós, os povos’ são as celebradas palavras de abertura da Carta da ONU. E ‘nós,
dos os níveis.
os povos’ que estamos embarcando hoje na estrada para 2030. Nossa jornada vai
Vamos trabalhar para um aumento envolver governos, bem como os parlamentos, o Sistema das Nações Unidas e outras
significativo dos investimentos para su- instituições internacionais, autoridades locais, povos indígenas, sociedade civil, os
perar o hiato de gênero e fortalecer o negócios e o setor privado, a comunidade científica e acadêmica – e todas as pesapoio a instituições em relação à igual- soas. Milhões já se envolveram com esta Agenda. É uma Agenda do povo, pelo povo
dade de gênero e o empoderamento das e para o povo – e isto, acreditamos, irá garantir o seu sucesso.”
mulheres nos âmbitos global, regional
Este texto foi traduzido pelo Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC
e nacional. Todas as formas de discri- Rio), última edição em 13 de outubro de 2015. https://sustainabledevelopment.un.org. Você
minação e violência contra as mulheres também poderá ler a versão integral em www.onubrasil.org.br e em www.diagrarte.com.br/
e meninas serão eliminadas, incluindo noticias.

12

Naturale

outubro/novembro - 2015

