
O que é, por que e como aderir aos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)?





“É a forma pela qual se busca satisfazer as necessidades presentes, sem

comprometer a capacidade de gerações futuras de suprir suas próprias

necessidades”.

Relatório “Nosso Futuro Comum” – abril/1987

CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Art. 225 da CF/1988 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.



A EVOLUÇÃO E HISTÓRIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
E COMO CHEGAMOS À DECLARAÇÃO DA AGENDA 2030 

Anos 1960 Anos 1970 Anos 1980 Anos 1990 Anos 2000 Anos 2010



A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento

sustentável (Rio +20) teve como objetivo não somente

discutir a aplicação e cumprimento dos acordos e

compromissos do passado, assim como também olhar aos

desafios do futuro.

Como resultado da Conferência, ficou definido que estes

desafios devem ser resumidos em objetivos e metas a ser

alcançados por todos os países: os Objetivos de

Desenvolvimento sustentável (ODS), que foram

negociados no marco das Nações Unidas e adotados em

2015, entrando em vigor em 2016.



CONSTRUÇÃO DA AGENDA 2030
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A CONVERGÊNCIA DOS CAMINHOS 



O QUE É A AGENDA 2030 ?

É um plano de desenvolvimento que nos apresenta um caminho para

alcançar uma visão de futuro. Muito além de um marco de resultados.

Está estruturada em 17 objetivos e 169 metas que se devem alcançar até

2030. Sua composição contém diversos elementos:

Visão e Princípios, sendo estes refletidos na Declaração.

Marco de Resultados, são os objetivos e metas conhecidos como Objetivos

de Desenvolvimento Sustentável.

A estratégia de implementação, que envolve uma aliança global e os

chamados “Meios de Implementação”.



O QUE É A AGENDA 2030 ?

Marco de seguimento e exame.



A FÓRMULA 5Ps

A partir do êxito da Declaração do Milênio, a
comunidade internacional decidiu ampliar a
estratégia: além de estar focada nos países em
desenvolvimento, esta sugere um desafio para um
câmbio qualitativo global em direção ao
desenvolvimento sustentável.

A proposta é incluir a dimensão social as outras
dimensões até então contempladas no
desenvolvimento sustentável: a econômica e a
ambiental, como também a busca pela paz.

Tudo isto deve-se realizar através de alianças globais.

Isto nos traz uma visão mais ampla do
desenvolvimento sustentável, que o podemos definir
utilizando a fórmula das 5P: Pessoas, Prosperidade,
Paz, Alianças (ou Parcerias) e Planeta.



Os seis princípios sobre os quais foi construída a Agenda 2030 são os seguintes:

• Propriedade nacional; (definir metas nacionais segundo as prioridades e

circunstâncias de cada país signatário)

• Enfoque inclusivo e participativo; (centrada nas pessoas)

• Universalidade;

• Não deixar ninguém para trás.;

• Enfoque baseado nos direitos humanos; (igualdade e zero discriminação)

• Enfoque integrador para o desenvolvimento sustentável. (reconhecimento

de que as diferentes dimensões do desenvolvimento sustentável - social,

econômica e ambiental não devem ser considerados em separado, e sim de

maneira integral, portanto, vinculadas entre si e com igual importância).

PRINCÍPIOS DA AGENDA 2030 



PRINCÍPIOS DA AGENDA 2030 



POR QUE AS PESSOAS E AS ORGANIZAÇÕES
DEVEM SE IMPORTAR COM OS ODS?

Trabalhar para alcançar os Objetivos Globais tornará o mundo melhor para as

gerações futuras – o mundo que elas viverão.

Devemos aproveitar essa oportunidade para mudar nosso mundo para melhor.

Entendemos o que podemos e devemos fazer para erradicar a extrema

pobreza, a fome e o sofrimento desnecessário, além de construir uma

comunidade mundial que provê a todos os seus cidadãos o direito igual para

viverem suas vidas em plenitude – tudo isso sem prejudicar o planeta.



COMO ADERIR AOS ODS?

A adesão é voluntária.

E podem ser feitas em várias instituições que atuam no desenvolvimentos

dos ODS, como por exemplo:

www.pactoglobal.org.br

www.estrategiaods.org.br

https://cebds.org/

http://www.pactoglobal.org.br/
http://www.estrategiaods.org.br/
https://cebds.org/


OBRIGADA!

Adv. PATRÍCIA FAZANO

pfazano@hotmail.com | (18) 99676.0728


