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Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)







Continuidade  do legado  dos  
ODMs,  sem  deixar  ninguém  

para  trás

Dois processos
paralelos

AGORA
Uma  Agenda  

holística para  2030  

ANTES

DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL

Foco na sustentabilidade
ambiental

ODM

Foco principal  na dimensão
social

Revisitando  o  
desenvolvimento  

sustentável  com  uma  visão  
integrada  e  equilibrada
de  suas  dimensões-chave



§ Objetivos	  e	  metas	  são	  
relevantes	  para	  todos	  os	  
governos	  e	  atores.	  

§ Universalidade	  não	  significa	  
uniformidade.	  Ela	  implica	  
em	  diferenciação	  (o	  que	  
cada	  país	  e	  cada	  região	  	  
pode	  contribuir?)

§ Integração	  de	  políticas	  significa	  
balancear	  todas	  as	  3	  dimensões	  
do	  DS:	  social,	  crescimento	  
econômico	  e	  proteção	  ambiental

§ Uma	  abordagem	  integrada	  
implica	  em	  lidar	  com	  as	  
contradições	  e	  maximizar	  
sinergias	  entre	  as	  metas

§ Este	  princípio	  conclama	  para	  
os	  países	  irem	  “além	  das	  
médias”	  estatísticas.	  

§ Os	  ODS	  devem	  beneficiar	  a	  
todos,	  erradicando	  a	  pobreza	  e	  
reduzindo	  as	  desigualdades.	  

§ Promoção	  e	  uso	  de	  dados	  
desagregados	  é	  crucial

Agenda 2030 e os ODS

‘NÃO	  DEIXAR	  
NINGUÉM	  PARA	  TRÁS’INTEGRAÇÃOUNIVERSALIDADE
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Para  ver  as  metas  dos  ODS,  acesse:  www.agenda2030.org.br



1.  Acabar  com  a  pobreza em  todas  as  suas  formas,  em  todos  os  
lugares;;

2.  Acabar  com  a  fome,  alcançar    a  segurança  alimentar  e  melhoria  da  
nutrição,  e  promover  a  agricultura  sustentável;;

3.  Assegurar  uma  vida  saudável  e  promover  o    bem-estar  para  todos,  
em  todas  as  idades;;

4.  Garantir  educação inclusiva  e  equitativa  de  qualidade,  e  promover  
oportunidades  de  aprendizado  ao  longo  da  vida  para  todos;;



6.  Garantir  disponibilidade  e  manejo  sustentável  da  água  e  
saneamento para  todos;;

7.  Garantir  acesso  à  energia  barata,  confiável,  sustentável  e  
moderna  para  todos;;

9.  Construir infraestrutura  resiliente,  promover  a  
industrialização  inclusiva  e  sustentável,  e  fomentar  a  
inovação;;

8.  Promover  o  crescimento  econômico  sustentado,  inclusivo  
e  sustentável,  emprego  pleno  e  produtivo,  e  trabalho  decente  
para  todos;;

5.  Alcançar  igualdade  de  gênero  e  empoderar todas  as  
mulheres  e  meninas;;



14.  Conservar  e  promover  o  uso  sustentável  dos  oceanos,  mares  
e  recursos  marinhos  para  o  desenvolvimento  sustentável;;

*Reconhecendo  que  a  Convenção-Quadro  das  Nações  Unidas  sobre  as  Alterações  Climáticas  (UNFCC)  é  o  principal  
fórum  internacional  e  intergovernamental  para  negociar  a  resposta  global  à  mudança  climática.

11.  Tornar  as  cidades  e  os  assentamentos  humanos  
inclusivos,  seguros,  resilientes e  sustentáveis;;    

12.  Assegurar  padrões  de  consumo  e  produção  
sustentáveis;;

13.  Tomar  medidas  urgentes  para  combater  a  mudança  do  
clima e  seus  impactos*

10.  Reduzir  a  desigualdade entre  os  países  e  dentro  deles;;



15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as
florestas, combater à desertificação, bem como deter e
reverter a degradação do solo e deter a perda de
biodiversidade;;

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;;

17. Fortalecer os mecanismos de implementação e
revitalizar a parceria global para o desenvolvimento
sustentável.



Amazônia e a Agenda 2030: panorama geral 

Bolívia
Brasil
Colômbia
Equador
Guiana
Peru
Suriname
Venezuela



Amazônia e a Agenda 2030: panorama geral 

• Apesar dos  avanços,  os  indicadores de  desenvolvimento  humano na  
Amazônia  seguem sendo inferiores às médias nacionais;;

• Importância das  fontes de  financiamento nacionais e  internacionais para  a  
promoção do  desenvolvimento humano sustentável.  

• Combate ao desmatamento e  perda de  biodiversidade biológica e  serviços
ecossistêmicos ligados ao padrão de  crescimento econômico;;

• Abertura econômica e  social  da  Amazônia:  incorporação nos sistemas  
nacionais de  planejamento por  meio da  descentralização;;

• Cultura índigena:  progresso econômico  e  ameaça à  coesão social;;



Amazônia brasileira e a Agenda 2030: 
panorama geral 

Fonte:  PNUD,  
2016

Incremento do IDHM

IDHM  (PA)  
– 0,646

Desenvolvimento 
Humano Médio 



Amazônia brasileira e Agenda 2030: panorama geral 

Fonte:  PNUD,  
2016



Amazônia brasileira e Agenda 2030: panorama geral 

Fonte:
PNUD,  
2016



Amazônia e Agenda 2030

Maior desenvolvimento  de  infraestrutura –
facilitado pela  expansão das  estradas

Abertura de  grandes áreas  para  a  
agricultura  e  produção  madeireira

O  que  significa  o  desenvolvimento  da  Amazônia?

Fonte:  SDSN,  
2017

Atividades mineradoras e  petrolíferas

Migração

Intensas mudanças socio  
culturais

Fonte:  PUINAMUDT  /  AFP



Diminuição da	  pobreza,	  
porém acima	  da	  media	  
nacional;

Melhoras na	  segurança
alimentar;

Aumento no gasto em saúde
e	  em políticas	  eficazes de	  
saúde;

Melhora nos indicadores de	  
educação

Crescimento	  econômico
dependente dos	  recursos
naturais;

Desigualdades interculturais
e	  de	  gênero;

Crescente desigualdade	  
entre	  zonas	  rurais e	  urbanas

Limitado financiamento
estatal para	  investir em
comunidades menos
povoadas;

Concentração da	  vida e	  das	  
decisões políticas	  nos
centros urbanos já
consolidados

Perda	  de	  biodiversidade	  por	  	  
fragmentação	  do	  habitat;

Riscos para	  os	  sistemas	  
aquáticos;

Diferentes abordagens para	  
a	  conservação da	  floresta
tropical

Avanços e Desafios remanescentes 

Pessoas Prosperidade Paz Planeta

Fonte:	  PNUD,	  
2016





Amazônia e a Agenda 2030 - implementação
Como  promover o  desenvolvimento  sustentável…  

Crescimento  econômico
sustentado  

Socialmente  
equitativo  

Ambientalmente  
responsável  



Amazônia – Proteção Social e ODS
1.3  Implementar,  em  nível  
nacional,  medidas  e  sistemas  de  
proteção  social  adequados,  
paratodos,  incluindo  pisos,  e  até  
2030  atingir  a  cobertura  
substancial  dos  pobres  e  
vulneráveis;;

3.8 Atingir  a  cobertura  universal  
de  saúde,  incluindo  a  proteção  do  
risco  financeiro,  o  acesso  a  
serviços  de  saúde  essenciais  de  
qualidade  e  o  acesso  a  
medicamentos  e  vacinas  
essenciais  seguros,  eficazes,  de  
qualidade  e  a  preços  acessíveis  
para  todos;;

5.4  Reconhecer  e  valorizar  o  
trabalho  de  assistência  e  
doméstico  não  remunerado,  por

meio  da  disponibilização  de  
serviços  públicos,  infraestrutura  e  
políticas  de  proteção  social,  bem  
como  a  promoção  da  
responsabilidade  compartilhada  
dentro  do  lar  e  da  família,  
conforme  os  contextos  nacionais;;

8.5 Até  2030,  alcançar  o  emprego  
pleno  e  produtivo  e  trabalho  
decente  para  todas  as  mulheres  e  
homens,  inclusive  para  os  jovens  
e  as  pessoas  com  deficiência,  e  
remuneração  igual  para  trabalho  
de  igual  valor;;

10.4 Adotar  políticas,  
especialmente  fiscal,  salarial  e  de  
proteção  social,  e  alcançar  
progressivamente  uma  maior  
igualdade.



Proteção Social e ODS – exemplos
O  programa  Bolsa  Verde  proporcionou  renda  adicional  a  73  mil  
famílias em  fins  de  2014  em  prol  da  manutenção  e  do  uso  
sustentável  dos  recursos  naturais.  Melhorias na  saúde  da  
floresta  e  nas  condições  econômicas  das  populações;;

A  taxa  de  participação  no  trabalho  das  mulheres  beneficiárias  
do  Bolsa  Família  é  16% maior  do  que  a  de  mulheres  em  famílias  
similares  não  participantes.    

Existe  uma  forte  correlação  entre  despesa  pública  de  proteção  
social e  desigualdade  (coeficiente  de  Gini R2=  0,3893).  Estima-
se  que  o  Bolsa  Família  seja  responsável  por  16% da  redução  da  
desigualdade  de  renda  no  país.  



“A	  Agenda	  2030,	  adotada	  pelos	  líderes	  
mundiais	  há	  dois	  anos,	  é	  um	  projeto	  para	  
tornar	  nosso	  mundo	  mais	  igualitário,	  
sustentável	  e	  habitável.	  

Para	  implementar	  esse	  plano	  -‐ e	  seus	  17	  
Objetivos	  de	  Desenvolvimento	  
Sustentável	  (ODS)	  -‐ precisamos	  ampliar	  o	  
círculo	  de	  ação	  para	  incluir	  governos,	  
organizações	  bilaterais	  e	  internacionais	  e	  
instituições	  financeiras	  internacionais.	  As	  
parcerias	  com	  a	  sociedade	  civil,	  os	  
empresários	  e	  outros	  são	  cruciais	  para	  o	  
sucesso.”

Antonio	  Guterres
Secretário-‐Geral	  da	  ONU



www.agenda2030.org.br



Obrigado!

Haroldo	  Machado	  Filho
Assessor Senior do PNUD no Brasil

ods.brasil@undp.org


