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INTRODUÇÃO
 
Como você gostaria que o nosso planeta estivesse em 2030? “Bem diferente do atual, com mais oportunidades 
para todos”, pode ser a resposta mais comum dada por aqueles que se mostram inconformados com os desafios 
sociais que o nosso mundo atravessa. Não é de se espantar que esse incômodo pela transformação encontre 
ecos em várias vozes pelo mundo (em diferentes idiomas, inclusive). Mas, falando a real: pode parecer impossí-
vel visualizar um planeta completamente diferente daqui a 14 anos, certo? Errado!

Para minimizar o espaço existe entre o sonho e a realidade, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabe-
leceu em 25 de setembro de 2015, com a concordância de seus 193 países-membros, um conjunto de metas 
que firma um compromisso global para erradicar grandes desafios que o mundo ainda enfrenta: fome, falta de 
acesso à educação básica, privação de água potável e assim por diante. 

Esse acordo, validado na Assembleia Geral da ONU, ficou conhecido como Agenda 2030 e dispõe de 17 Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) — sobre os quais, detalharemos nos próximos capítulos.

Lendo essa introdução, você pode se perguntar: “Mas o que eu tenho a ver com isso?”. Tudo! Nós contaremos 
como você, aí da sua casa, de seu escritório, pode fazer parte dessa mudança e se tornar protagonista da cons-
cientização e da mobilização em torno desse importante projeto.

Topa esse desafio? Então não deixe de ler as próximas páginas :)



1 | O QUE É A AGENDA 2030?
 
Antes de saber como se engajar a ela, é importante estar bem informado sobre o que se trata 
esse amplo acordo global. Aprovado com o consenso de todos os líderes de governo e de es-
tado, o documento recebeu o nome de “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável”. Um acordo tão grande como esse só pode ser fruto de análises 
e diálogos igualmente extensos: foram necessários mais de três anos de discussão para chegar 
ao documento final.
 
Dessa forma, essa agenda se apresenta como um plano de ação para pessoas, o planeta e a 
prosperidade. Nos dizeres da própria ONU, “ela busca fortalecer a paz universal com mais li-
berdade, e reconhece que a erradicação da pobreza, em todas as suas formas e dimensões, 
incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global ao desenvolvimento sustentável”.
 
Para cumprir esse nobre intento, foram traçados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) — aliás, você conhecerá cada um deles no terceiro capítulo deste ebook. Esses ODS 
possuem 169 metas associadas que são integradas e indivisíveis. O acordo é tão festejado 
porque nunca antes os líderes comprometeram-se a uma ação comum e um esforço via uma 
agenda política tão ampla e universal.



5 Ps e o impacto crucial para o planeta
 
Para visualizar a aplicação prática dessas metas ambiciosas, a Agenda 2030 estimulará ações 
diversificadas nos próximos 14 anos em áreas de profunda importância para a humanidade. 
Esses campos foram mapeados e identificados como 5 Ps (pessoas, planeta, prosperidade, paz 
e parceria), que permeiam o desenvolvimento sustentável. Olha só o que esse conjunto de 
metas reserva para esses cinco pilares.
 
Pessoas: o foco é eliminar a fome e a pobreza, em todas as suas formas e dimensões. Para isso, 
é necessário garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em dignida-
de e igualdade, em um ambiente saudável.

Planeta: o objetivo, nesse item, é proteger o mundo da degradação, incenti-
vando, especialmente, o consumo consciente e a produção sustentável. Isso 
será possível a partir da gestão sustentável dos recursos naturais e demandará 
atuação urgente sobre ações que acelerem a mudança climática.

Prosperidade: a Agenda 2030 prevê que todos os seres humanos possam des-
frutar de uma vida próspera e de plena realização pessoal. Para isso, tem metas 
que visem ao progresso econômico, social e tecnológico ocorra em harmonia 
com a natureza.

Paz: entende-se, nesse ponto, que não é possível haver desenvolvimento sus-
tentável sem paz (e vice-versa). Desse modo, é necessário promover sociedade 
pacíficas, justas e inclusivas que estejam livres do medo e da violência.

Parceria: viabilizar os meios necessários para implementar esta agenda, por 
meio de uma Parceria Global revitalizada para alcançar o Desenvolvimento 
Sustentável, com base em um espírito de solidariedade global reforçada. Isso 
inclui a formação de uma força-tarefa com participação de todas as partes in-
teressadas (governos, instituições e pessoas).



Caminho longo, mas possível

Um resultado tão grandioso como esse não dá para se concretizar sem cooperação. O cami-
nho a ser trilhado para o êxito desses objetivos requer que governos, instituições e as pessoas 
atuem direcionados por metas claras e que possam impactar no resultado final previsto pela 
Agenda 2030: um mundo melhor para todos o habitarem, independente da condição social, da 
origem étnica ou questões de gênero, etc.
 
Dessa maneira, ao firmarem esse acordo na Assembleia Geral, os países se comprometem a 
uma ação comum e um esforço que integre uma agenda política ampla e universal. Essa busca 
coletiva pelo desenvolvimento sustentável, acima de tudo, traz enormes ganhos para todos 
os países e todas as partes do mundo. É importante lembrar que a Agenda 2030 não engessa 
a atuação dos países: cada Estado possui e, inclusive, tem liberada para exercer livremente 
sua soberania plena e permanente sobre toda a sua riqueza, recursos naturais e atividades 
econômicas.
 
O alinhamento, nesse caso, é o compartilhamento de boas práticas locais que possam ser re-
plicadas em escala global, fomentando importantes ganhos em várias regiões do planeta. Para 
isso, a Agenda 2030 reafirma um compromisso com o direito internacional e, ao ser imple-
mentada, garante uma atuação consistente em sintonia com os direitos e as obrigações dos 
países que são signatários do Acordo.
 
O que isso quer dizer: é um caminho longo, é verdade! Mas a partir dessa organização é plena-
mente possível de ser trilhado e os objetivos concretizados.



2 |  O QUE DEVO SABER SOBRE OS OBJETIVOS 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?

Como você já deve ter percebido, a Agenda 2030 é um acordo incrível, mas bem complexo 
de ser colocado em prática, não é mesmo? Para tornar ainda mais fácil a compreensão dele 
— e, principalmente, ajudar a tornar bem palpável a concretização das metas —, foram esta-
belecidos, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 25 de setembro de 2015, os Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ao todo, são 17 deles que possuem 169 metas.
 
Um acordo tão grande como esse não poderia ter sido estabelecido em pouco tempo: aná-
lises e debates se iniciaram em 2013, seguindo as diretrizes da Conferência Rio+20 (aquele 
grande evento global realizando no Brasil, há 4 anos). A partir de lá, equipes de governo, 
especialistas no assunto e a sociedade civil participaram de vários encontros até definir os 
ODS. Elas atualizaram e sucederam os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), 
um acordo anterior que estabelecia compromissos globais para serem cumpridos até 2015.
 
As novas metas preveem o cumprimento de temáticas diversificadas, como erradicação da 
pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redu-
ção das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e 
de consumo. No cuidado com o planeta, estão previstos temas bem importantes, como: mu-
dança do clima, a busca pelas cidades sustentáveis, além da proteção e uso sustentável dos 
oceanos e dos ecossistemas terrestres.
 
Você pode se perguntar: “E como acompanhar tudo isso?!”. O controle se dará a partir de 
objetivos estabelecidos que deverão ser acompanhados por indicadores mensuráveis (ou 
seja, que possam servir de avaliação). Lógico que para isso ocorrer dependerá da participa-
ção ativa e conjunta de governos, sociedade civil e a própria ONU. É a cooperação de que 
falamos no início, lembra-se?



Como está o Brasil nessa história toda?
 
O nosso país desempenhou um papel fundamental no processo em 
tornos dos ODS, ao participar de diversos comitês criados para apoiar 
o processo pós-2015. Além disso, o Brasil sediou a primeira Confe-
rência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92) e, como já 
mencionado, a Conferência Rio+20. Outra contribuição valiosa dada 
pela nossa nação se dá em termos de políticas públicas que são vistas 
como contribuições para a integração das dimensões econômica, so-
cial e ambiental do desenvolvimento sustentável.
 
Ainda por aqui a coordenação nacional que acompanha o assunto 
elaborou um documento que recebeu o nome de “Elementos Orien-
tadores da Posição Brasileira”. Ele foi elaborado a partir dos trabalhos 
de seminários com representantes da sociedade civil. A contribuição 
dada por representantes das entidades municipais (colhidas em even-
tos organizados pela Secretaria de Relações Institucionais da Presi-
dência da República e pelo Ministério das Cidades) também ajudou na 
formatação deste ofício.
 
Outra solução criativa adotada pelo país foi a criação de um Grupo de 
Trabalho Interministerial sobre a Agenda Pós-2015, reunindo pontos 
levantados por todas as pastas que compõem o Ministério.



3. O QUE É CADA ODS E COMO AJUDAR?

Como temos destacado desde o início, a cooperação é a palavra de ordem para que vislumbremos um 
mundo melhor, igual para todos. E, quando se fala nisso, não dá nem para pensar em terceirizar a respon-
sabilidade: “Ah, mas isso depende do governo, da ONU ou das instituições...”. Claro que o compromisso 
maior se dá entre esses fortes órgãos, dentro do quais se toma decisões que podem acelerar ou tornar 
mais lento o alcance desses resultados.
 
No entanto, cada um de nós tem sempre uma forma de ajudar (até o fim desse capítulo, você descobrirá 
algumas alternativas). Antes disso, é necessário estar bem afiado quanto aos 17 Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS). Trouxemos em um resumo para você compreender o que cabe dentro de 
cada uma dessas ações:

Erradicação da pobreza: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

Entre outros pontos, significa eliminar a pobreza extrema para todas as pessoas, de todos os lu-
gares. O parâmetro para avaliar isso enquadra nessa posição as pessoas que vivem com menos 
de U$$ 1,25 por dia. Além disso, o acordo global prevê reduzir pelo menos à metade a propor-
ção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades.
 
Erradicação da fome: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutri-
ção e promover a agricultura sustentável.

Esse objetivo tem como foco acabar com a fome, até 2030, garantindo o acesso a alimento se-
guros, nutritivos e suficientes durante todo o ano, para pessoas mais pobres, em particular as 
pessoas em situações vulneráveis. Entre outros pontos, prevê eliminar todas as formas de des-
nutrição e, até 2025, superar as metas acordas internacionalmente sobre nanismo e caquexia 
em crianças menores de cinco anos de idade.
 
Saúde de qualidade: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em to-
das as idades

O terceiro ODS deseja reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes 
por 100.000 nascidos vivos, no ano de 2030. Inclui também eliminar as mortes evitáveis de 
recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países, objetivando reduzir a mor-
talidade neonatal, além de outras metas nos campos da saúde.

1

2

3



Educação de qualidade: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promo-
ver oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

Neste ODS, o esforço global promete garantir que todas as meninas e meninos completem 
o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade. Entre outras metas, foca na 
garantia que todos as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade 
na primeira infância.
  
Igualdade de Gênero: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e me-
ninas

Este ODS prevê eliminar, dentro de 15 anos, todas as formas de discriminação contra todas 
as mulheres e meninas em toda as partes do mundo. Além disso, objetiva também acabar com 
todas as formas de violência contra as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas (o 
que inclui o tráfico e a exploração sexual e de outros tipos).
 
Água limpa e saneamento: Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e sanea-
mento para todos
Neste item, o foco é pos
sibilitar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos e ainda ao acesso 
a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu 
aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em 
situação de vulnerabilidade.
 
Energias renováveis: Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para 
todos

O sétimo ODS tem como foco assegurar, até 2030, o acesso universal, confiável, moderno e 
a preços acessíveis a serviços de energia. Além disso, deseja aumentar substancialmente a 
participação de energias renováveis na matriz energética global e, por consequência, dobrar a 
taxa global de melhoria da eficiência energética. 
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Inovação e Infraestrutura: Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e 
fomentar a inovação

O nono ODS vai focar o desenvolvimento de infraestrutura de qualidade, seguindo parâmetros confiáveis e sustentá-
veis (tanto regional quanto de abrangência além-fronteiras). Dessa forma, pode apoiar o desenvolvimento econômico 
e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos. 

Redução das Desigualdades: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

Este item irá acompanhar ações que possam viabilizar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma 
taxa maior que a média nacional. Também até 2030, deve empoderar e promover a inclusão social, econômica e política 
de todos. 

Cidades e Comunidades Sustentáveis: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 
e sustentáveis

O foco número 11 é um dos que receberão especial atenção do governo brasileiro: neste ODS, pretende-se garantir o 
acesso de todos á habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos. Também objetiva-se, até 2030, 
urbanizar as favelas e proporcionar acesso a sistemas de transportes seguros, acessíveis e sustentáveis para todos. 

Consumo Responsável: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Esse ODS irá atuar para estabelecer uma gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais. Isso incluir a imple-
mentação de um Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com todos os países tomando 
medidas eficazes para o assegurar novos padrões de consumo.
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Vida Debaixo da Água: Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e 
dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável 

Este ODS vai focar a conservação dos oceanos, mares e recursos marinhos, visando 
ao desenvolvimento sustentável. Também propõe, até 2020, proteger os ecossiste-
mas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos.

Vida sobre a Terra: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossis-
temas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertifica-
ção, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade

Foi pensado esse ODS com objetivo de assegurar, até 2020, a conservação, recupera-
ção e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus ser-
viços. Focaliza, acima de tudo, ações em florestas, zonas úmidas, montanhas e terras 
áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais. 

Paz e Justiça: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições efi-
cazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis 

Neste ODS, o intuito é reduzir significativamente todas as formas de violências e as 
taxas de mortalidade relacionadas em todos os lugares. Isso inclui eliminar com abu-
so, exploração, tráfico e todas as formas de violência e de tortura contra crianças.

Parcerias Pelas Metas: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parce-
ria global para o desenvolvimento sustentável

A palavra parceria é a de ordem nesse ODS. Aqui, o foco será o de fortalecer a mobi-
lização de recursos internos, inclusive, por meio do apoio internacional aos países em 
desenvolvimento, para melhorar a capacidade nacional para arrecadação de impos-
tos e outras receitas. 
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MAS, O QUE EU POSSO FAZER?

É natural surgir essa dúvida quando se lê cada um dos ODS. Até porque, para serem aplicáveis a todo o 
planeta, eles são bem abrangentes. Mas como cidadãos podemos fazer muitas coisas, a exemplo:

Participar de reuniões de conselho do município, que discutem as ações de políticas públicas 
de impacto na sua região.

Ajudar na fiscalização de subprefeituras, prefeituras, governos de estado e federais.

Ser voluntários em organizações sociais que atuem em sintonia com a agenda global (você 
pode saber disso, ao se informar na própria entidade)

Atuar em rede com entidades e instituições públicas da sua região

Colaborar financeiramente com as iniciativas das organizações sociais que também têm seus 
programas e projetos voltamos ao cumprimentos dos ODS

Atuar como voluntário digital, espalhando conteúdos como esse ebook que ajudam a informar 
a todos sobre esse compromisso planetário

E o que mais a sua criatividade alcançar :)



Outros temas relevantes também nesta agenda global requerem tomada de atitude de nossa parte. Olha 
só o que está ao nosso alcance fazer a partir desses quatro temas relevantes:

Erradicação da fome: contribuir com iniciativas que atuam diretamente na erradicação da 
fome. Além da ajuda financeira, há mobilizações para arrecadação de mantimentos. Evitar o 
desperdício dentro de casa é outra atitude simples e que pode trazer inúmeros significados. 

Igualdade de gênero: se você presenciar alguma situação que evidencie a violência de gênero, 
em suas várias manifestações (física, psicológica, moral, patrimonial, etc), você pode denun-
ciar para o Disque 180. As informações são mantidas em sigilo.
 
Consumo responsável: participe (e incentive a adesão) de pessoas que residem com você em 
oficinas que promovem ações de consumo responsável, que significa o aproveitamento máxi-
mo dos recursos. Divulgue campanhas e ações entre os seus amigos para que essa postura se 
espalhe e passe a entusiasmar outras pessoas.

Paz e Justiça: seja um agente da Paz, atuando decisivamente para que os princípios desse sen-
timento tão fraterno sejam constantes em sua comunidade. Fomente o diálogo e o entendi-
mento como os caminhos para resolução de demandas, evitando a falta de temperança.

A gente sempre lembra que essas são algumas recomendações: há milhares e milhares de outras atitudes 
que você pode tomar.



4. QUAL É A PARTICIPAÇÃO DO CHILDFUND BRASIL?

Tão importante quanto atuar em sintonia com a agenda global é se articular em conjunto com iniciativas sérias que integrem seus esforços 
para alcançar transformações profundas na realidade social do nosso país. Nesse sentido, o ChildFund Brasil integra a Rede de Soluções para o 
Desenvolvimento Sustentável (em inglês, SDSN). Esse movimento é uma iniciativa global das Nações Unidas para promover o desenvolvimen-
to sustentável por meio de trabalho coordenado em diferentes setores (academia, sociedade civil e setor privado). 

O que isso quer dizer? Ao integrar a SDSN, o ChildFund Brasil compartilha o conhecimento técnico empreendido na resolução de problemas 
em escalas locais, nacionais e globais para a implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Dessa forma, essa rede agrega 
informações de várias iniciativas que a compõem, favorecendo para maior agilidade na aprendizagem coletiva. Isso é tão importante que ajuda 
a acelerar mudanças profundas (e necessárias), considerando os desafios econômicos, sociais e ambientais que o Planeta enfrenta. 

Para ganhar escala global, a SDSN atua em parceria com as agências Nações Unidas, as instituições de financiamento, além de organismos 
do setor privado e da sociedade civil. Pensando nos desafios planetários, essa rede tem trabalhado fortemente na implementação dos Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos em 25 de setembro de 2015, na Assembleia Geral da ONU. Essas metas são um 
compromisso global para erradicar grandes desafios que o mundo ainda enfrenta: fome, falta de acesso à educação básica, privação de água 
potável e assim por diante. 

Com objetivo dessa articulação ser ainda mais organizada e efetiva, essa rede direcionou o ODS número 11 para ser trabalhado no Brasil, que 
recebeu o título “Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”. O que significa dizer, estrutu-
rar ações que garantam, até 2030, o acesso a todos os cidadãos do planeta em habitações seguras, adequadas, com preço acessível, e de fácil 
conexão com serviços básicos. 

Ademais, o ChildFund Brasil adota procedimentos importantes para que o seu trabalho contribua na direção dessas metas de que falamos. 
Uma dessas providências, por exemplo, é a revisão do planejamento estratégico de atuação para que sejam empreendidas ações que cami-
nhem nessa direção e, acima de tudo, estejam em sintonia com essa agenda global.

Além dos 10 objetivos relacionados a crianças e adolescentes, o ChildFund Brasil, alinhou sua estratégia de atuação na área de desenvolvi-
mento social, a proteção infantil. Todo um trabalho está sendo feito para proteger essas crianças de danos, abusos, abandono e exploração de 
qualquer tipo.

Por isso, ao contribuir com o ChildFund Brasil, sua ajuda tem um impacto ainda maior: pode inspirar projetos aplicados em outros países, a 
partir do compartilhamento das boas práticas que são feitas. Que tal fazer parte disso? Esse link mostra algumas maneiras para você contribuir 
nesse movimento!

https://www.childfundbrasil.org.br/doe
https://www.childfundbrasil.org.br/doe


CONCLUSÃO

Olhar para essas metas e ver um esforço em conjunto ajuda a recuperar os brilhos em nossos olhos, nos 
dá a oportunidade de ver um amanhã melhor para todos. Em um mundo como o atual é impossível ver 
isso se concretizar sem parceria, sem que todos que se incomodam com os desafios atuais deem as mãos 
e façam sua parte (sem terceirizar a responsabilidade para ninguém).

Por isso, é necessário tomarmos atitude: fazermos a nossa parte e não deixar para amanhã. Essa profun-
da transformação que ansiamos passa, acima de tudo, pela atuação de cada um de nós! Comece com uma 
das atitudes que recomendamos no quarto capítulo e o primeiro passo já será dado.

Indique esse conteúdo para outras pessoas! Se fez tão bem a você, poderá engajar mais cidadãos nessa 
importante luta, que necessita do apoio e da dedicação de todos nós. Vamos nessa?



CONHEÇA O CHILDFUND BRASIL

Desde 1966 atuando no país, o ChildFund é uma organização de desenvolvimento social que, por meio de 
uma sólida experiência na elaboração e no monitoramento de programas e projetos sociais, mobiliza pes-
soas para contribuir na transformação de vidas. Dessa maneira, crianças, adolescentes, jovens, famílias e 
comunidades em situação de risco social são apoiadas para que possam exercer com plenitude o direito 
à cidadania.

Só para se ter uma ideia, em solo brasileiro, a organização beneficia mais de 178 mil pessoas (dentre elas, 
quase 56 mil são crianças, adolescentes e jovens). Para uma operação gigantesca e complexa como essa, 
o ChildFund Brasil conta com a parceria 50 organizações sociais responsáveis, que atuam em mais de 42 
municípios com grandes demandas sociais a serem superadas.
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