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RESUMO 

A crise ambiental vista principalmente nas últimas décadas vem colocando em 

xeque as condições de existência na Terra na forma de ameaças como: as 

mudanças climáticas, poluição, falta de alimentos e proliferação de doenças. Esse 

cenário fez emergir um novo paradigma de desenvolvimento com potencial de 

solucionar esses problemas, o desenvolvimento sustentável, articulando objetivos 

em dimensões articuladas quanto ao ambiente, sociedade, economia, política, entre 

outras. A política do desenvolvimento sustentável é caminho indispensável para 

alcançar a gestão integrada de condições institucionais adequadas em todos os 

níveis ou escalas de desenvolvimento. Alinhar e conciliar os objetivos nacionais 

expressos em políticas públicas com os objetivos de agendas globais de 

desenvolvimento sustentável coloca-se como um desafio e um fator fundamental 

para as condições institucionais adequadas. O presente estudo objetivou conhecer 

as modificações na agenda de políticas públicas do governo federal em relação a 

agendas globais para o desenvolvimento sustentável, analisando-se a amplitude do 

alinhamento de temas e objetivos das agendas globais no escopo e conteúdo de 

políticas declaradas ou instrumentos de políticas públicas aprovados no âmbito do 

governo federal. Para alcançar esse objetivo, buscou-se o recorte de análise em 

publicações que expressassem uma síntese do discurso oficial quanto a políticas 

públicas da agenda do governo federal pertinentes à Agenda de Objetivos do 

Milênio, à Agenda 21 Brasileira, além do discurso oficial quanto a preparação para a 

Agenda Global Pós-2015. Os resultados apontaram lacunas de informação 

especialmente quanto à implementação de tais políticas públicas, sua efetividade, a 

quantidade de recursos alocados em orçamento e, consequentemente, sobre os 

resultados gerados com tais políticas públicas. Quanto à Agenda 21 Brasileira houve 

dificuldade de se levantar seus resultados devido à falta de metas na sua concepção 

original, tanto na agenda global quanto na agenda nacional, a qual teve publicadas 

as suas ações prioritárias em 2004. No que diz respeito à Agenda ODM, o Brasil 

apresentou resultados positivos dentro das limitações dessa agenda, que leva em 

conta apenas a totalidade dos países e a média dos resultados por país, sem 

apontar o grau de desigualdade no alcance das metas dentro de cada país. Os 

resultados indicaram ainda que na transição para a Agenda Pós-2015 a ser 

aprovada em setembro de 2015, não foi verificada uma clara expressão de adesão à 

Agenda Global Pós-2015 na redação das fontes oficiais de políticas públicas 

nacionais, tanto nos discursos oficiais quanto nas diretrizes preliminares do Plano 

Plurianual 2016-2019 do governo federal em fase de elaboração no primeiro 

semestre de 2015, o que pode levar o país a repetir o padrão de alinhamento 

incompleto da Agenda 21 Brasileira e Agenda ODM com as respectivas agendas 

globais.  O estudo conclui com recomendações diante desses resultados, incluindo 

tópicos para futuros estudos e políticas públicas. 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável. Políticas Públicas. Planejamento 

Governamental. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.  Agenda 21.  Agenda 

Global Pós-2015. 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The environmental crisis seen mainly in recent decades is endangering the 

conditions of existence on earth in the form of threats such as climate change, 

pollution, food shortages and the spreading of disease. This scenario gave rise to a 

new development paradigm with the potential to solve these problems, sustainable 

development, articulating objectives in articulated dimensions like the environment, 

society, economy and politics, among others. The policy of sustainable development 

is an indispensable way to achieve the integrated management of appropriate 

institutional arrangements at all levels or scales of development. To align and 

reconcile national objectives expressed in public policies with the goals of global 

sustainable development agendas is placed as a challenge and a key factor in the 

appropriate institutional conditions. This study aimed to identify the changes in the 

public policy agenda of the federal government regarding the global agenda for 

sustainable development, analyzing the extent of alignment issues and objectives of 

global agendas in the scope and content of declared policies or policy instruments 

publicly approved under the federal government. To achieve this goal, publications 

that express a summary of the official discourse and the public policy agenda of the 

federal government relevantly to the Millennium Development Goals Agenda, the 

Brazilian Agenda 21 were analyzed, beyond the official discourse and the 

preparation of the Global Agenda for Post-2015. The results showed information 

gaps particularly regarding the implementation of such policies, their effectiveness, 

the amount of funds allocated in the budget and, consequently, the results generated 

by such policies. As for Agenda 21, there was a certain difficulty to collect results due 

to lack of goals in its original setting, both on the global agenda as in the national 

agenda, which had its priority actions published in 2004. With regard to MDG 

Agenda, Brazil presented positive results within the limitations of this agenda, which 

only takes into account all the countries and the average of results by country, 

without pointing the degree of inequality in achieving the goals within each country . 

The results also indicated that in the transition to the post-2015 agenda to be 

approved in September 2015, a clear expression of adhesion to the Post-2015 

Global Agenda in drafting the official sources of national public policies that has not 

been verified, both in official speeches as the preliminary guidelines of the Multi-Year 

Plan 2016-2019 of the federal government in preparation for the first half of 2015, 

which could lead the country to repeat the pattern of incomplete alignment of the 

Brazilian Agenda 21 and MDGs that reflect their specific agendas. The study 

concludes with recommendations on these results, including topics for future studies 

and public policies. 

Keywords: Sustainable development. Public Policy. Government planning. 

Millennium Development Goals. Agenda 21. Post-2015 Development Agenda 
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1 INTRODUÇÃO 

A história de diversas sociedades do passado evidencia que após atingirem o seu 
auge de prosperidade e poder, essas sociedades entraram em crises que levaram 
ao colapso e não poucas vezes ao seu fim. Muitas dessas sociedades chegaram ao 
fim devido ao uso irracional de seus recursos naturais, provocando falta de alimentos 
e proliferação de doenças antes desconhecidas por elas. Atualmente os problemas 
ambientais incluem ameaças semelhantes às do passado e outras novas ameaças 
contemporâneas, tais como: mudanças climáticas provocadas por atividades 
humanas, acúmulo de produtos tóxicos no ambiente, carência de energia, de água, 
e utilização total da capacidade fotossintética do planeta (DIAMOND, 2005). 
Segundo Kennedy (1993) apud (MELO, 2013), o crescimento da população e as 
atividades econômicas estão relacionados ao risco de existência das condições de 
vida na Terra, pois a degradação dessas condições acontece nos países mais ricos 
devido à industrialização e nos países mais pobres devido ao crescimento 
populacional exagerado. 

Esse cenário fez emergir o desenvolvimento sustentável como projeto político e 
social da humanidade, que visa promover a orientação de esforços no sentido de 
encontrar caminhos para sociedades sustentáveis (SALAS-ZAPATA et al.,2011). 
Porém são muitos os problemas que impedem as sociedades de avançarem rumo 
ao desenvolvimento sustentável.  

Para alcançar o desenvolvimento sustentável serão necessários mecanismos 
efetivos em todos os níveis para promover a integração entre as políticas globais e 
nacionais.  Sartori (2010), após analisar o conteúdo de diversos artigos sobre o tema 
da sustentabilidade, apontou os seus principais desafios, entre eles, destaca-se a 
conciliação entre os objetivos locais com os objetivos globais para o 
desenvolvimento sustentável.  É nesse ponto que pode-se entender como de grande 
relevância e que se insere a formulação de questão objeto de estudo para esse 
trabalho de conclusão de curso, com o olhar sobre a conciliação e alinhamento de 
agendas de desenvolvimento sustentável: Como a agenda de políticas públicas 
do governo federal no Brasil vem incorporando as agendas globais de 
desenvolvimento sustentável? 

Para tanto, são objeto de estudo a incorporação, nas políticas públicas do governo 
federal, das seguintes agendas globais de desenvolvimento sustentável: Agenda 21, 
aprovada em 1992 durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), mais conhecida como Rio-92; os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), definidos na Declaração do Milênio 
das Nações Unidas, aprovada em 2000; e, ainda em fase de elaboração em 2015, a 
Agenda Global Pós-2015, a ser aprovada ao final de 2015 durante a 70ª Assembleia 
Geral da ONU, focalizando-se os resultados das negociações do Brasil nesta 
agenda e os discursos e documentos da Presidência da República que sinalizam o 
posicionamento para a sua incorporação pelo governo federal. 

1.1 Justificativa 

O que justifica a realização do trabalho é a necessidade da existência de meios de 
implementação das agendas globais de desenvolvimento sustentável, seja Agenda 
21, Agenda ODM ou a futura Agenda Pós-2015. 
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Entende-se que o alinhamento das políticas públicas em acordo com os objetivos e 
metas das agendas globais será um ponto crítico para implementação do 
desenvolvimento sustentável. 

O estudo contribuirá para traçar tendências do que pode-se esperar em avanços e 
desafios para o alinhamento e conciliação de agendas nacional e global para o 
desenvolvimento sustentável, no que tange às políticas públicas do governo federal. 

1.2 Objetivos Geral e Específicos 

Objetivo geral 

O estudo tem por objetivo conhecer as modificações na agenda de políticas públicas 
do governo federal em relação a agendas globais para o desenvolvimento 
sustentável, analisando-se a amplitude do alinhamento de temas e objetivos dessas 
agendas expresso no conteúdo de políticas declaradas ou instrumentos de políticas 
públicas aprovados no âmbito do governo federal. 

Objetivos específicos 

 Construir um referencial teórico sobre o conceito e as possibilidades de 
agendas do desenvolvimento sustentável; e sobre a relação entre o 
desenvolvimento sustentável e as políticas públicas; 

 Analisar os documentos públicos referentes aos resultados das agendas 
global e nacional para o desenvolvimento sustentável quanto à Agenda 21 e 
Agenda ODM e quanto aos posicionamentos do governo federal brasileiro na 
transição de mandatos da Presidência da República quanto à preparação da 
Agenda Global Pós-2015; 

 Verificar a conciliação de conteúdos nas agendas, analisando-se a amplitude 
do alinhamento de temas e objetivos dessas agendas expresso no conteúdo 
de políticas declaradas ou instrumentos de políticas públicas aprovados no 
âmbito do governo federal. 

1.3 Método de Estudo 

A pesquisa pode ser classificada, quanto aos fins, como descritiva e, quanto aos 
meios, como bibliográfica e documental, especificamente analisando os conteúdos 
de documentos oficiais que expressem a publicação de posicionamento e/ou 
resultados de agendas nacionais de políticas públicas em relação a temas, objetivos 
e metas, quando existentes de agendas globais de desenvolvimento sustentável.   

As agendas globais tomadas como referências para o desenvolvimento sustentável 
foram: a Agenda 21, Agenda de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e a 
Agenda Pós-2015, esta última ainda em elaboração durante a realização do estudo. 

A delimitação do estudo compreende um recorte temporal de seleção de 
documentos oficiais do governo federal brasileiro publicados a partir da Rio+20 entre 
junho de 2012 até o primeiro quadrimestre de 2015 (abril/2015), buscando-se uma 
perspectiva de explicitação e publicação de seu posicionamento, planejamento ou 
implementação em diretrizes, objetivos, metas, programas e resultados no escopo 
de políticas públicas nas agendas brasileiras que sejam pertinentes às agendas 
globais.  



3 

2 Referencial Teórico 

A primeira seção do referencial teórico traz perspectivas para o conceito de 
desenvolvimento sustentável. A segunda seção aborda as possibilidades e 
limitações de agendas globais de desenvolvimento. A terceira e última etapa do 
referencial teórico trata das políticas públicas e sua relação com o desenvolvimento 
sustentável.  

2.1 Desenvolvimento Sustentável: Perspectivas para um Conceito em 
Construção. 

Na década de 1960 surge na comunidade internacional os primeiros sinais de 
preocupação com os limites do desenvolvimento do planeta. Nesse momento 
histórico iniciam-se as discussões mais profundas sobre os riscos de degradação do 
ambiente. Esse foi o ponto de partida para as mobilizações que culminaram na 
formação do chamado Clube de Roma, composto de pessoas de diversos campos 
de atuação e originárias de diferentes países, que se reuniu com o objetivo de 
examinar os problemas como a pobreza, degradação ambiental, crescimento 
urbano, entre outros. O Clube de Roma produziu o relatório The Limits to Growth (Os 
limites do crescimento), no qual afirma que, mantidos os níveis de industrialização, 
poluição, produção de alimentos e exploração dos recursos naturais, o limite de 
desenvolvimento do planeta seria atingido no máximo em 100 anos. 

Em resposta aos desastres ambientais de repercussão internacional e às críticas ao   
modelo de desenvolvimento que visava o crescimento econômico a qualquer custo, 
houve uma intensificação das discussões acerca da possibilidade de uma outra 
forma de desenvolvimento na década de 1970. A década marcou o surgimento do 
atual movimento ambientalista e de uma crescente consciência acerca dos limites 
naturais. A partir dessa década também se presencia o aumento na frequência de 
eventos internacionais e de acordos multilaterais assinados (SOUTO, 2011). 

O evento de maior destaque foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente Humano, também conhecida como Conferência de Estocolmo de 1972 
que marcou uma etapa muito importante na ecopolítica internacional. Esta foi 
basicamente a primeira grande reunião organizada para concentrar-se as questões 
ambientais e a primeira atitude mundial a tentar preservar o meio ambiente. 

A década de 1980 foi marcada pelo início da tentativa de formalização de um 
conceito para o termo desenvolvimento sustentável (UNEP, 2004). Em 1980, a IUCN 
lançou a estratégia World Conservation Strategy: living resources conservation for  
sustainable  development (Estratégia  de  Conservação  Mundial: conservação dos 
recursos vivos para o desenvolvimento sustentável), onde reconheceu que a 
resolução dos problemas ambientais carecia de esforços de longo prazo para 
integrar objetivos ambientais e de desenvolvimento. Para Belen (2006), foi naquele 
momento em que se discutiu pela primeira vez o termo desenvolvimento sustentável, 
sendo definido como:  

[...] tipo de desenvolvimento que provê ganhos reais na qualidade de vida 
humana e que ao mesmo tempo conserva a vitalidade e diversidade da 
Terra. O objetivo é o desenvolvimento que seja sustentável. Hoje pode ser 
visto como visionário, mas é alcançável. Para mais e mais pessoas, isso 
parece ser nossa única opção racional. (UNEP, 2004, p.10) 
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A expressão a partir desse momento passa a ser bastante utilizada em reuniões 
internacionais. Em 1987, a ONU organizou uma grande comissão com componentes 
de muitos países afim de discutir a questão da compatibilidade entre crescimento 
econômico e a conservação do meio ambiente. O relatório resultante dessa 
comissão ficou conhecido como Relatório Brundtland, intitulado „Nosso Futuro 
Comum‟. Desse relatório saiu a expressão mais conhecida para o desenvolvimento 
sustentável: “o desenvolvimento que atende as necessidades das gerações 
presentes sem comprometer o atendimento das necessidades das gerações futuras. 
” O relatório teve muita influência e poucos anos depois, na Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) que ocorreu no Brasil, 
a expressão foi consagrada e desde então vem sendo muito utilizada no sentido de 
buscar um novo paradigma. 

Desde a realização da Conferência no Rio de Janeiro, os termos sustentabilidade e 
desenvolvimento sustentável foram amplamente disseminados. O uso indiscriminado 
do adjetivo „sustentável‟ acabou por o tornar uma palavra da moda e as 
interpretações dúbias do conceito o tornaram interessante economicamente. Essa 
multiplicidade de definições que se encontram em documentos acaba por gerar 
controvérsias e incertezas sobre o que realmente significa desenvolvimento 
sustentável. “O conceito, por se tornar tão amplo e genericamente aplicável, tornou-
se impreciso, inoperante e aberto ao conflito de interpretações” (DOVERS E 
HANDMER, 1992) apud (SARTORI, 2010). 

Neto e Basso (2010), afirmam que a dificuldade de interpretação nas tentativas de 
definição no conceito reside na disparidade que existe entre os métodos adotados 
usualmente pelas ciências, essencialmente reducionistas, e a complexidade dos 
problemas relacionados ao desenvolvimento e à sua sustentabilidade. 

Para Montibeller-Filho (2001, p. 53), “sustentável é mais um rótulo ou adjetivo 
afixado ao conceito tradicional –desenvolvimento -, e que o deixa, do mesmo modo, 
polissêmico. ” Ou seja, trata-se de um conceito que permanece em aberto, 
apontando os objetivos, mas sem que ocorra uma discussão mais profunda sobre 
todos os meios necessários para se conquistá-los e nem mesmo se dispondo a um 
debate profundo acerca dos modelos atuais de sistema político, social e econômico, 
sendo assim, um conceito flexível e de fácil absorção para os mais diversos 
interesses. 

Alguns autores afirmam que para ter um melhor entendimento sobre o conceito é 
preciso decompô-lo, ou seja, é necessário saber do que se fala quando se trata do 
desenvolvimento e o que seria a sustentabilidade aplicada às sociedades. 

2.2 Possibilidades de Agendas Globais de Desenvolvimento Sustentável 

Na virada do século XXI, o tema do desenvolvimento sustentável teve uma grande 
ascensão com as evidências de desequilíbrio ecológico e a ampliação das 
desigualdades sociais, apontando a insustentabilidade do modo de produção e 
consumo hegemônico, que ameaça a existência da vida na Terra (GALLO E SETTI, 
2014). 

Isto redundou em um conjunto de iniciativas da ONU, como as Conferências para o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento em Estocolmo, em 1972, Rio de Janeiro (Rio-92), 
Johannesburg (Rio+10) e, novamente Rio de Janeiro (Rio+20), assim como da 
sociedade civil, Fórum Global (1992), Fórum Social Mundial (2001), Cúpula dos 
Povos (2012), que consolidaram a agenda da sustentabilidade globalmente. 
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Na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CNUMAD), ocorrida em 1992, no Rio de Janeiro, foram produzidos importantes 
documentos, destacando a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, a Declaração de Princípios sobre o Uso das Florestas, a 
Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica e a Convenção das 
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, e a Agenda 21 Global. Quanto ao 
desenvolvimento sustentável, o documento Agenda 21 Global aponta 40 capítulos 
em um extenso documento e que constitui a mais abrangente e ambiciosa tentativa 
até então realizada de promover, em escala planetária, esse novo padrão de 
desenvolvimento. 

Em 2000, foi realizada a Cúpula do Milênio (Millennium World Summit), sendo a 
Declaração do Milênio (Millennium Declaration) o documento final resultante da 
reunião. Nesse documento, adotou-se uma visão de mundo na qual os países 
desenvolvidos e em desenvolvimento trabalhariam juntos para o bem comum, em 
especial dos menos favorecidos. A lista completa dos Objetivos, Metas e Indicadores 
de Desenvolvimento do Milênio surgiu pela primeira vez em setembro de 2001, no 
documento da ONU, Roteiro de Metas para a Implementação da Declaração do 
Milênio das Nações Unidas (PNUMA, 2010). 

No encerramento de 15 anos para a conclusão da Agenda dos Objetivos do Milênio 
vem emergindo a Agenda Pós-2015, expressa em Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável.  Dessa nova agenda espera-se uma prorrogação nos prazos para os 
ODM ainda não alcançados e uma ampliação da agenda dos ODM, a partir do 
aprendizado de seu processo de implementação. 

Não há dúvidas que estas agendas representam instrumentos de comprometimento 
internacional voltados para o desenvolvimento sustentável, enquanto marcos 
institucionais para o esforço conjunto de governos buscando ações para 
compatibilizar o desenvolvimento e meio ambiente. Como afirma Brüseke (1996, p. 
108): “A interligação entre o desenvolvimento socioeconômico e as transformações 
do meio ambiente, durante décadas ignorada, entrou no discurso oficial da maioria 
dos governos do mundo. ” 

Porém, como afirmam Gallo e Setti (2014): 

A factibilidade e viabilidade destas agendas demandam mecanismos de 
governança e estratégias de gestão que utilizem a intersetorialidade e a 
interescalaridade como parâmetros de ação territorial e ferramentas de 
avaliação capazes de produzir evidências de sua efetividade em relação ao 
desenvolvimento sustentável e saudável (GALLO E SETTI, 2014 p.4387). 

2.2.1 Agenda 21 

Em junho de 1992 reuniram-se na cidade do Rio de Janeiro mais de 35.000 
pessoas, entre elas 106 chefes de governos, para participar da Conferência da ONU 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD). A reunião foi considerada um 
divisor de águas no tratamento das questões ambientais e teve como seu principal 
produto um relatório que recebeu o nome de Agenda 21. 

A Agenda 21 Global foi o resultado de anos de preparação que culminaram com o 
encontro na cidade do Rio de Janeiro. Ele se constitui em um plano estratégico, 
considerado a tentativa mais ousada para promover, em escala planetária, um novo 
padrão de desenvolvimento que pudesse conciliar métodos de proteção ambiental, 
justiça social e eficiência econômica (MMA, 2015). 
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A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a 
construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que 
concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica (MMA, 
2015). 

Em seus 40 capítulos são apresentadas políticas e programas para atingir um 
balanço sustentado entre consumo, população e a capacidade de suporte do planeta 
além de serem fornecidas opções para combater a poluição do ar, da água e do solo 
bem como para conservar as florestas e a diversidade de espécies vivas. No 
entanto, o documento não ficou restrito a parte ambiental, a Agenda 21 também 
contempla equitativamente aspectos ambientais, econômicos e sociais. 

No Brasil, a implementação da Agenda 21, por meio da Comissão de Políticas para 
o Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 (CPDS), e a construção das Agendas 
21 Locais e de Planos de Desenvolvimento Local Sustentável demonstram a 
importância que foi dada ao enfrentamento dos desafios do desenvolvimento 
sustentável. 

2.2.2 Agenda ODM 

Em setembro de 2000, a Organização das Nações Unidas reuniu em sua sede em 
Nova York os chefes de Estado e de Governo de todo o mundo. Ao todo, 191 
delegações estavam presentes, entre elas, 147 representados por suas autoridades 
de maior importância. O debate culminou na aprovação e assinatura da Declaração 
do Milênio, o documento tentou combinar os inúmeros esforços da ONU para 
abordar temas complexos como a pobreza, o desenvolvimento econômico e social, 
população, gênero, direitos humanos e meio ambiente de uma forma holística. Este 
ato oficializou um pacto: o de tornar o mundo mais solidário e mais justo em 25 anos. 
O Pacto do Milênio representou um marco histórico, pois pela primeira vez países 
diversos se uniram em um compromisso mundial na luta pela erradicação da fome e 
pela eliminação da extrema pobreza.   

Para estabelecer um marco dentro do qual os avanços pudessem ser medidos, essa 
visão foi traduzida em 8 objetivos, conhecidos com Objetivos do Milênio (ODM). 
Dentro desses objetivos foram definidas 21 metas, a serem monitoradas por 60 
indicadores. 

Os ODM referem-se ao combate à pobreza e à fome, e à promoção da educação, da 
igualdade de gênero e de políticas de saúde, saneamento, habitação e meio 
ambiente e o prazo para o alcance dos objetivos é o ano de 2015. Os objetivos são 
apresentados no quadro 1. 

Quadro 1 - Os Objetivos da Agenda de Desenvolvimento do Milênio 

Objetivo 1-    Redução da pobreza 

Objetivo 2-    Atingir o ensino básico universal 

Objetivo 3-    Igualdade entre os sexos e autonomia das mulheres 

Objetivo 4-    Reduzir a mortalidade infantil; 

Objetivo 5-    Melhorar a saúde materna; 

Objetivo 6-    Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 

Objetivo 7-    Garantir a sustentabilidade ambiental; 

Objetivo 8-    Estabelecer uma parceria mundial para o 
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Há um documento publicado em 2012 pela Força Tarefa do Sistema ONU para a 
Agenda de Desenvolvimento Sustentável Pós-2015 em que há recomendações de 
como a futura agenda poderá avançar em sua implementação a partir da análise dos 
pontos fortes e fracos da concepção, formato e implementação da Agenda ODM (UN 
SYSTEM TASK TEAM, 2012).  O Quadro 2 a seguir é uma livre tradução feita neste 
estudo a partir da versão original em inglês e incorporado aqui pela contribuição que 
ele traz para uma avaliação sobre as forças e fraquezas da Agenda ODM. 

Cabe destacar alguns dos pontos fracos da Agenda Global ODM no contexto dos 
objetivos desse estudo sobre conexões entre agendas global e nacional de 
desenvolvimento sustentável e, em especial, sobre a relevância de se pensar em 
adequação e integração de objetivos, metas e meios de implementação de agendas 
globais a contextos regionais, nacionais e subnacionais: 

1. As condições que fundamentam ou permitem o desenvolvimento foram 
consideradas de forma limitada; 

2. Falhas em considerar as diferenças nas condições iniciais dos países; 
3. Percepção de ter sido adotado um exercício de cima para baixo (dos sistemas 

internacionais sobre os sistemas nacionais de estatística); 
4. A falta de clareza sobre como adaptar as metas globais para as realidades 

nacionais e dinâmicas regionais, entre outros; 
5. Falta de atenção quanto ao monitoramento desagregado do progresso entre 

grupos vulneráveis, em aspectos qualitativos e interdependências entre os 
ODM; 

6. Os ODM influenciaram a definição de agendas políticas nacionais rígidas, 
seguindo referências internacionais, em vez de condições locais e, muitas 
vezes, ignorando as complexidades do processo de desenvolvimento; e 

7. No debate global, os ODM deram muita ênfase às lacunas de recursos 
financeiros, em detrimento da atenção para a construção institucional e 
transformações estruturais. 

desenvolvimento. 
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Quadro 2. Pontos fortes e pontos fracos da Agenda de Objetivos do Milênio 

Pontos fortes  Pontos fracos 

Conceituação e as características-chave  do quadro dos ODM 

O quadro influenciou políticas integradas, 
dando prioridade e significado operacional a 
várias dimensões do desenvolvimento humano; 

Um quadro simples, transparente e fácil de 
comunicar; 

Forneceu a base para convergir apoio público, 
contribuindo assim para reforçar a parceria 
global para o desenvolvimento e direcionando 
recursos globais e nacionais para a redução da 
pobreza e o desenvolvimento humano; 

Reconheceu as necessidades especiais da 
África e dos Países Menos Desenvolvidos, 
Países em Desenvolvimento sem Litoral e dos 
Pequenos Estados Insulares em 
Desenvolvimento e fortaleceu os compromissos 
internacionais para abordar essas 
necessidades. 

Falta de consultas desde a sua concepção 
visando construir parcerias, o que levou à 
percepção de uma agenda centrada no doador; 

Excluiu algumas questões importantes formuladas 
no texto aprovado na Declaração do Milênio; 

Incorporação inadequada de outras questões 
importantes, tais como a sustentabilidade 
ambiental, o emprego produtivo e trabalho 
decente, a desigualdade;  

As condições que fundamentam ou permitem o 
desenvolvimento foram consideradas de forma 
limitada; 

Falhas em considerar as diferenças nas condições 
iniciais dos países. 

 

Formato do quadro dos ODM 

A definição clara dos objetivos, metas e 
indicadores ajudou a melhorar o monitoramento 
e responsabilização política; 

Apoiou o desenvolvimento da capacidade 
estatística dos países e o uso de dados 
robustos de apoio a políticas de 
desenvolvimento; 

Melhor coordenação do sistema estatístico em 
nível nacional e internacional. 

Metas quantitativas imprecisas foram criadas para 
algumas dimensões, tais como redução do 
número de domicílios em favelas e várias metas 
relacionadas ao ODM-8; 

A dinâmica populacional não foi considerada; 

Percepção de ter sido adotado um exercício de 
cima para baixo (dos sistemas internacionais 
sobre os sistemas nacionais de estatística); 

A falta de clareza sobre como adaptar as metas 
globais para as realidades nacionais e dinâmicas 
regionais, entre outros; 

Falta de atenção quanto ao monitoramento 
desagregado do progresso entre grupos 
vulneráveis, em aspectos qualitativos e 
interdependências entre os ODM. 

Implementação dos ODM 

O quadro dos ODM promoveu ações concretas 
para resolver deficiências de desenvolvimento 
humano e os objetivos e metas foram 
explicitados nas políticas nacionais de 
desenvolvimento; 

Facultou um quadro comum e uma 
oportunidade de coordenação melhorada para 
os atores do desenvolvimento;  

Facilitou diversas formas de cooperação intra- 
regional; 

O quadro dos ODM promoveu ações concretas 
para resolver deficiências de desenvolvimento 
humano e os objetivos e metas foram explicitados 
nas políticas nacionais de desenvolvimento; 

Facultou um quadro comum e uma oportunidade 
de coordenação melhorada para os atores do 
desenvolvimento;  

Facilitou diversas formas de cooperação intra- 
regional; 

Alguns países adaptaram o quadro dos ODM para 

(final) 

(continua) 
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Alguns países adaptaram o quadro dos ODM 
para refletir suas próprias realidades, incluindo 
a adição de metas relevantes, metas e 
indicadores e utilização de dados desagregados 
em todas as regiões e grupos vulneráveis. 

refletir suas próprias realidades, incluindo a adição 
de metas relevantes, metas e indicadores e 
utilização de dados desagregados em todas as 
regiões e grupos vulneráveis. 

Fonte: Livre tradução pelo próprio autor sobre o original em inglês (UNITED NATIONS, 2012, p. 6-7) 

2.2.3 Agenda Pós-2015 

A Agenda Pós-2015 corresponde a todo o conjunto de programas, ações e diretrizes 
que vão orientar os trabalhos das Nações Unidas e de seus países-membros em 
direção ao desenvolvimento sustentável, após 2015 (BRASIL, 2014). A nova agenda 
está sendo construída sobre a experiência internacional com os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, ou ODM, cuja vigência se encerra em 2015.  

Diferentemente dos ODM, que propunham metas setoriais, a Agenda Pós-2015 
deverá contar com uma perspectiva abrangente e universal, com compromissos que 
se apliquem tanto a países em desenvolvimento quanto aos desenvolvidos.  

Portanto, não se espera que a Agenda Pós-2015 seja apenas uma continuação da 
Agenda dos Objetivos do Milênio, mas que os transcenda através do aprendizado do 
seu processo de implementação. 

Ao mesmo tempo, os ODS irão bem além dos ODM, passando a incorporar 
mais objetivos que venham a tratar com maior clareza sobre: a preservação 
ambiental; combate à desigualdade; equidade de gênero; sustentabilidade 
na produção e consumo; o fortalecimento das condições institucionais para 
a paz e para parcerias globais de implementação do desenvolvimento 
sustentável, entre outros objetivos, totalizando 17 ODS a serem alcançados 
por 169 metas até 2020 e 2030.  (ASHLEY, 2015, p. 1) 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos são apresentados 
no Quadro 3.  Cabe destacar que sua amplitude é muito maior que a da 
Agenda ODM, alguns objetivos complementares e outros possivelmente 
divergentes ou em tensões com os demais para a sua realização.  De fato, 
uma agenda ambiciosa, como já vem sendo declarado em comentários 
durante a sua negociação. 

Quadro 3. Objetivos do Desenvolvimento sustentável propostos para a Agenda Pós-2015 pelo 
Grupo de Trabalho Aberto da Assembleia Geral das Nações Unidas 

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

2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a 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; 

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

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

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

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

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

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

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; 

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

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 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 

Fonte: Livre tradução pelo próprio autor sobre o original em inglês (UNITED NATIONS, 
2014) 

2.3 Desenvolvimento Sustentável e políticas públicas  

Em termos político-administrativos, o desenvolvimento de uma sociedade resulta de 
decisões formuladas e implementadas pelos governos em conjunto com as demais 
forças da sociedade, que constituem a esfera pública. Em seu conjunto, estas 
decisões e ações do governo e de outros atores sociais constituem as políticas 
púbicas.  

As políticas públicas são instrumentos de planejamento, racionalização e 
participação. Os elementos das políticas públicas são o propósito da ação 
governamental, as metas nas quais se desdobra esse fim, os meios alocados para a 
realização das metas e, finalmente, os processos de sua realização. Normalmente 
estão constituídas por instrumentos de planejamento, execução, monitoramento e 
avaliação, encadeados de forma integrada e lógica, da seguinte forma:  

 Planos  

 Programas; 

 Ações 

 Atividades 

Os planos estabelecem diretrizes, prioridades e objetivos gerais a serem alcançados 
em períodos relativamente longos. Os programas estabelecem, por sua vez, 
objetivos gerais e específicos focados em determinado tema, público, conjunto 
institucional ou área geográfica. Ações visam o alcance de determinado objetivo 
estabelecido pelo Programa, e a atividade, por sua vez, visa dar concretude à ação 
(SMA/PR,2015). 

Para Cavalcanti (1997), as políticas de governo para a sustentabilidade devem 
orientar as ações públicas motivadas pelo reconhecimento da limitação ecológica 
fundamental dos recursos. Para este autor para alcançar o desenvolvimento 
sustentável é necessária uma qualificação ou restrição do crescimento econômico, 
reconciliando progresso material com a preservação da base natural da sociedade, 
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garantindo, desta forma, o nível do produto social, a qualidade do meio ambiente e a 
qualidade de vida. 

Proops et al. (1996) afirmam que a sustentabilidade não é algo a ser atingido, mas 
um constante processo. Segundo Holling (2000) apud (NETO E BASSO, 2010): 

Sustentabilidade é a capacidade de criar, testar e manter capacidade 
adaptativa, enquanto que desenvolvimento é o processo de criação, teste e 
manutenção de oportunidades. Para esse autor, portanto, o 
desenvolvimento sustentável refere-se ao objetivo de promover capacidades 
adaptativas e criar oportunidades. (NETO E BASSO, 2010 p. 324) 

Portanto, para a formulação de políticas públicas relativas à sustentabilidade não é 
possível ter uma visão estática de desenvolvimento, é necessário ter uma visão 
adaptativa do mundo atual em direção ao qual desejamos avançar.  

É consenso entre vários autores (PROOPS, 1997; FREY, 2001; TAVOLARO,1999; 
ATKINSON, 2014) que para alcançar estilos alternativos de desenvolvimento, como 
o desenvolvimento sustentável se propõe a ser, se faz necessária uma política de 
participação democrática, que garanta espaços de participação nas decisões e na 
gestão autônoma da sociedade.  

Frey (2001) ao discutir o papel do Estado na promoção de um modelo alternativo de 
desenvolvimento destaca a disparidade entre a capacidade que o debate público 
sobre a sustentabilidade tem para impulsionar a criação de novos arranjos 
institucionais, novos regimes ambientais de negociação  e fóruns de debate, 
investimentos significativos na ciência e pesquisa ambiental, assim como a 
consolidação de um movimento ambientalista transnacional com a incapacidade ou 
ineficiência do sistema político em traduzir e transformar as crescentes demandas de 
cunho ambientalista em políticas públicas capazes de promover esse novo modelo 
de desenvolvimento.  

Tavolaro (1999) também destaca essa relação paradoxal, segundo o autor:  

Ao mesmo tempo em que demandas sociais de uma nova natureza 
emergem em decorrência da crise ambiental e da disseminação de 
situações de incerteza exigindo do aparato político-administrativo 
intervenções que o tornariam ainda mais presente na vida pública, é notória 
a perda de capacidade do Estado de determinar os rumos principais da 
dinâmica social e de proporcionar eficientemente políticas que vão ao 
encontro dessas novas carências.  (TAVOLARO,1999, p.1) 

O autor ainda afirma que o Estado deve permanecer sendo um elemento central 
para que seja possível a institucionalização das questões ambientais e para que 
formulação, implementação e gerenciamento de políticas de sustentabilidade 
ocorram com sucesso e que as políticas públicas devem ser entendidas, dentre 
outras coisas, como o resultado da interação entre os atores coletivos e individuais, 
que se relacionam de maneira estratégica a fim de fazerem valer e articular seus 
vários projetos.  

Assim, pode-se concluir que algumas mudanças devem serem feitas na gestão 
pública para que esta seja capaz de internalizar a questão ambiental pelas políticas 
públicas, dentre estas mudanças, Tavolaro (1999) sugere duas como as principais: o 
tratamento sistêmico dos problemas sociais, e a redefinição da relação Estado–
Sociedade civil, por meio da qual a esfera de atuação política possa ser ampliada 
graças ao reconhecimento de que no mundo contemporâneo, a legitimidade de 
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inúmeras medidas governamentais depende do sentimento de que sua concepção, 
implementação e gerenciamento são fruto do envolvimento ativo da população. 
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3 Resultados 

Esta seção é dividida em três subseções: a primeira delas trata da incorporação da 
Agenda 21 Global na Agenda 21 Brasileira e seus desdobramentos em políticas 
públicas; a segunda seção trata dos resultados obtidos pelo Brasil na Agenda ODM, 
a primeira agenda a estabelecer metas para o desenvolvimento humano; por último, 
a terceira seção irá apresentar os indicativos do discurso oficial sobre a futura 
incorporação da Agenda Global Pós-2015 na agenda brasileira.  

3.1 Agenda 21 e implementação pela Agenda 21 Brasileira 

A elaboração da Agenda 21 Brasileira teve início em 1997, com a criação – por 
decreto presidencial – da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e 
da Agenda 21 (CPDS), com a finalidade de propor estratégias de desenvolvimento 
sustentável e coordenar, elaborar e acompanhar a implementação da Agenda 21 
Brasileira.  Essa comissão foi formada por membros do Governo Federal e da 
sociedade civil e ocorreu de forma paritária. Sua construção partiu do 
desencadeamento de um processo de planejamento participativo com a finalidade 
de analisar a situação atual do país para identificar potencialidades e fragilidades e, 
dessa forma, visualizar o desenvolvimento futuro de forma sustentável. Para isso, 
procurou abordar a realidade brasileira de forma multissetorial, a partir de 
diagnósticos setoriais elaborados por especialistas, apoiados por ampla participação 
de representantes de diferentes setores da sociedade de todas as regiões do país, 
inclusive com participação da área acadêmica (CPDS, 2000) apud (MALHEIROS et 
al, 2008) 

A Agenda 21 Brasileira foi elaborada para ter papel particularmente destacado na 
concepção e na coordenação da execução de “uma nova geração de políticas 
públicas”, buscando ser um documento que que vai além da preocupação com a 
dimensão ambiental do desenvolvimento, constituindo-se então como um marco de 
referência para um modelo de desenvolvimento sustentável.  

Conforme a percepção de Malheiros et al: 

A Agenda 21 brasileira como um documento resultante de um processo de 
planejamento participativo e com status de plano nacional de 
desenvolvimento sustentável, significando um importante documento de 
subsidio potencial a formulação de políticas focadas no desenvolvimento 
duradouro, pois incorpora princípios, compromissos e objetivos 
estabelecidos na Agenda 21 Global, traduzindo-os para o contexto do 
Brasil. (MALHEIROS et al p.10, 2008) 

Dentro do enfoque participativo inicialmente proposto para o processo consultivo 
para construção da Agenda 21 Brasileira, acréscimos e supressões foram adotados 
nas reuniões ocorridas nos estados e nas cinco macrorregiões brasileiras. 
Discussões finais ocorreram em Brasília culminando com o lançamento da Agenda 
21 Brasileira em 2002 e mundialmente apresentada durante o encontro mundial 
RIO+10, realizado em Johanesburgo, África do Sul.  A Agenda 21 Brasileira é 
composta por dois documentos distintos: a Agenda 21 Brasileira - Ações Prioritárias, 
em que estabelece os caminhos preferenciais da construção da sustentabilidade 
brasileira, e Agenda 21 Brasileira - Resultado da Consulta Nacional.: (CPDS, 2002 a, 
b apud MALHEIROS et al, 2008).  
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No entanto, analisando o que realmente ocorreu no Brasil entre 2003 e 2012, 
durante a Rio+20, o próprio documento elaborado pelo governo federal para avaliar 
os resultados da Agenda 21 brasileira aponta que a agenda não foi considerada 
como programa matricial em sucessivos Planos Plurianuais, o que levou a uma certa 
frustração na ambição que tinha de integrar esforços de gestão e inspirar toda a 
administração pública.  Era considerada como um Programa de Política Pública nos 
Planos Plurianuais do governo federal – Programa Agenda 21 Brasileira 

Outro ponto que contribuiu para que a agenda 21 Brasileira não obtivesse resultados 
proporcionais ao potencial que tinha, foi a setorialização da agenda no Ministério do 
Meio Ambiente e na Comissão de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável, o 
que se tornou uma barreira para a incorporação em todos os demais ministérios.  

O documento está dividido em cinco blocos: i) a economia da poupança na 
sociedade do conhecimento; ii) inclusão social para uma sociedade solidária; iii) 
estratégias para a sustentabilidade urbana e rural; iv) recursos naturais estratégicos: 
água, biodiversidade e florestas; e v) governança e ética para a promoção da 
sustentabilidade. Dentro desses blocos estão divididos os 21 objetivos. 

Em 2012, durante a Rio+20, o Ministério do Meio Ambiente publicou um estudo sob 
título Agenda 21 Brasileira – Avaliação e Resultados (MMA, 2012)1 contendo um 
balanço geral dos programas federais relacionados às diversas temáticas da Agenda 
21 Brasileira. O trabalho se baseou na compilação de estudos e análises das 
políticas públicas federais implementadas entre 2002 (data da publicação da AG21 
Brasileira) e 2012, com o propósito de avaliar os impactos, alcances e limites dessas 
políticas frente aos 21 objetivos estabelecidos na AG21 Brasileira.   

Sobre o estudo citado (MMA, 2012), Cunha e Ashley (2013) prepararam um material 
didático para ensino no campo de políticas públicas e desenvolvimento sustentável 
em que foram sistematizados resumos e uma avaliação dos resultados e desafios 
para cada um dos Objetivos da Agenda 21 Brasileira.  A íntegra descrevendo um 
resumo de cada política está disponível no Anexo 1.   

No Quadro 4 a seguir, apresenta-se uma síntese dos objetivos, desafios atuais e 
avaliação dos objetivos da Agenda 21 Brasileira em seus desdobramentos de 
implementação em políticas públicas. Segundo Cunha e Ashley (2013), a maioria 
dos objetivos foi considerada como tendo havido um razoável avanço em seus 
desdobramentos e conexões em políticas públicas pertinentes, mas dois objetivos 
são apontados por Cunha e Ashley (2013) como „Avançamos pouco ou quase nada, 
havendo muitos desafios para realizar esse objetivo da Agenda 21 Brasileira‟, quais 
sejam: 

 Objetivo 01 - Produção e consumo sustentáveis contra a cultura do 
desperdício; e 

 Objetivo 14 - Implantar o transporte de massa e a mobilidade sustentável. 

   

                                            
1
 Disponível no website do Ministério do Meio Ambiente, www.mma.gov.br, seção Publicações. 
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Título Descrição Desafios atuais, segundo  Cunha e Ashley (2013) 
Avaliação por Cunha 

e Ashley (2013) 

Objetivo 01 - 
Produção e 
consumo 
sustentáveis 
contra a cultura do 
desperdício 

O objetivo da produção e consumo sustentáveis contra a 
cultura do desperdício busca adotar novos padrões de 
produção e consumo, com estratégias que privilegiam o 
emprego de tecnologias limpas, utilização racional dos 
recursos naturais, a redução da geração de resíduos e o 
incentivo à certificação da cadeia produtiva a partir de 
princípios e critérios socioambientais. 

Com as políticas de combate à exclusão e 
desigualdade, houve geração de empregos e 
aumento da renda média dos trabalhadores, 
gerando um aumento no consumo. A partir dai o 
desenvolvimento era visto como sinônimo de 
crescimento econômico, do produtivismo-
consumismo. Em 2012, passados 20 anos da 
publicação da Agenda 21 Global a produção e 
consumo em padrões insustentáveis ainda é uma 
questão incontornável. 

Avançamos pouco ou 
quase nada, havendo 
muitos desafios para 
realizar esse objetivo 
da Agenda 21 
Brasilleira 

Objetivo 02 - Eco-
eficiência e 
responsabilidade 
social das 
empresas 

O objetivo busca um compromisso da sociedade 
brasileira em relação à eco-eficiência e à 
responsabilidade socioambiental das empresas. 
Relatórios de sustentabilidade, pactos setoriais 
relacionados à redução das emissões e proteção à 
biodiversidade, e a ampliação das certificações 
baseadas em princípios e critérios socioambientas 
demostram que houve um crescente comprometimento 
do setor produtivo com os objetivos do desenvolvimento 
sustentável. 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos já apresenta 
respostas positivas pela redução do impacto das 
embalagens, dos resíduos sólidos gerados na fonte e 
nas responsabilidades de políticas reversas. 

O que não chega a ser um desafio, mas sim uma 
proposta é o programa  Compras Públicas 
Sustentáveis que além de seus objetivos propõe 
uma política continuada de uso do poder de compra 
do Estado para desenvolvimento sustentável, de 
modo a gerar emprego e distribuir renda, apoiar 
minorias, proteger o meio ambiente, fomentar a 
inovação internacional da economia brasileira, entre 
outros. 

Superamos as 
expectativas e 
avançamos muito no 
alcance desse objetivo 
da Agenda 21 
Brasileira 

(continua) 
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Objetivo 03 - 
Retomada do 
planejamento 
estratégico, infra-
estrutura e 
integração 
regional 

A retomada do planejamento estratégico, infra-estrutura 
e integração regional foi objeto de importatantes 
programas afim de estruturar uma estratégia de 
enfrentamento das desigualdades brasileiras a partir da 
movimentação de economia de cada uma das regiões, 
fortalecendo sua base social. Programas como Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional e Zoneamento 
Ecológico-Econômico foram criadas para efetivar ações 
de planejamento territorial. 

Uma proposta que não chega a ser um desafio é 
que o ZEE pretende ser uma referência para 
políticas públicas e ter capacidade de oferecer 
soluções para conflitos de uso dos recursos e 
ocupação do território. 

Houve um razoável 
avanço e que 
demonstra que há 
políticas públicas 
relacionadas a esse 

Objetivo da Agenda 21 
Brasileira 

Objetivo 04 - 
Energia renovável 
e a biomassa 

Uma das grandes conquistas da sociedade brasileira em 
relação à sustentabilidade foi manter-se como uma das 
mais limpas matrizes energéticas do mundo. O conjunto 
de medidas tomadas ao longo dos últimos anos foram 
responsáveis por tal resultado. Graças a algumas 
políticas públicas em 2011, a frota de veículos 
bicombustível atingiu cerca de 11 milhões de carros, 
sendo que nove entre dez veículos novos eram 
fabricados com essa tecnologia 

O documento não fala sobre os desafios atuais, só 
fala dos resultados positivos como, por exemplo, a 
proporção de fontes renováveis na matriz brasileira 
que alcança aproximadamente 90% da geração. 

Superamos as 
expectativas e 
avançamos muito no 
alcance desse objetivo 
da Agenda 21 
Brasileira 
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Objetivo 05 - 
Informação e 
conhecimento 
para o 
desenvolvimento 

sustentável 

O aumento nos investimentos na geração de 
conhecimento e na formação de capital humano foram 
requisitos fundamentais para a transição da trajetória da 
construção de um modelo de desenvolvimento 
sustentável. Algumas iniciativas foram criadas para a 
melhoria do objetivo que busca a informação e 
conhecimento para o desenvolvimento sustentável. 

Não foram apresentados desafios para o avanço de 
novos passos nesse objetivo, porém programas, 
redes e projetos foram criados para informar a 
sociedade brasileira sobre as questões das 
tecnologias de Biodiesel, mudanças climáticas, 
bolsas de estudo, educação ambiental, entre outros. 

Houve um razoável 
avanço e que 
demonstra que há 
políticas públicas 
relacionadas a esse 

Objetivo da Agenda 21 
Brasileira 

Objetivo 06 - 
Educação 
permanente para o 

trabalho e a vida 

No objetivo da educação permanente para o trabalho e 
vida, a educação é vista como instrumento de promoção 
da cidadania, fundamental para reduzir desigualdades e 
consolidar o desenvolvimento social e econômico do 
País. A fim de democratizar o acesso e garantir o 
desenvolvimento e permanência das crianças e 
adolescentes nas escolas, as ações do Governo Federal 
buscam fortalecer um sistema educacional articulado, 
integrado e gerido em colaboração entre União, Estados 
e municípios. 

Apesar dos recursos do Fundo e Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e da 
Valorização dos Profissionais da Educação ter 
dobrado de 2002 para 2010 de R$37,5 bilhões para 
R$83,8 bilhões, a grande preocupação fica centrada 
na melhoria contínua da qualidade da educação. 
Essa meta vem sendo galgada através da Política 
Nacional do Ensino Fundamental, a partir das 

seguintes estratégias: ampliação do Ensino 
Fundamental para nove anos de duração; a 
correção das distorções idade/ciclo/série, ou seja, 
as repetências e as evasões; a reorganização dos 
tempos e espaços escolares; a avaliação do 
desempenho dos alunos (Prova Brasil e Provinha 
Brasil); e a definição de novas orientações 
curriculares para o Ensino Fundamental. 

Houve um razoável 
avanço e que 
demonstra que há 
políticas públicas 
relacionadas a esse 

Objetivo da Agenda 21 
Brasileira 
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Objetivo 07 - 
Promover a saúde 

e evitar a doença, 
democratizando o 
SUS 

A Política de Saúde no Brasil em 2002, já se 
fundamentava nos princípios de universalidade, 
equidade e integralidade do atendimento ao cidadão. 
Porém, ainda haviam graves obstáculos com 
precariedades técnicas, financeiras e políticas de 
Estados e Municípios. Na última década,  no objetivo de 
Promover a Saúde e evitar doença, democratizando o 
SUS, houve um expressivo crescimento das ações em 
Saúde nas diferentes áreas até a ampliação do 
atendimento na atenção básica, na vigilância em Saúde 
e na imunização. 

Apesar do crescente avanço da saúde ser vista no 
contexto das políticas sociais e dos direitos da 
cidadania, sendo considerada no âmbito nacional, 
compreendendo as dimensões sociais, econômica e 
tecnológica do setor, permanece como desafio a 
busca de financiamento estável para cumprir o 
pacto constitucional de universalização da saúde. 

Houve um razoável 
avanço e que 
demonstra que há 
políticas públicas 
relacionadas a esse 

Objetivo da Agenda 21 
Brasileira 

Objetivo 08 - 
Inclusão social e 
distribuição de 
renda 

Em 2002, o Brasil apresentava uma situação grave, 55 
milhões de brasileiros na pobreza, vivendo com o valor 
mensal de meio salário mínimo por pessoa, dos quais 24 
milhões com menos de 1/4 de salário mínimo, na 
condição de extrema pobreza. Em 2003, o Governo 
Federal estabeleceu um novo contrato com metas claras 
de erradicação da fome, redução da pobreza e 
crescimento com distribuição de renda e 
sustentabilidade. 

Algumas Políticas Públicas como o Programa Fome 
Zero, Programa Bolsa Família e Programa Nacional 
de Agricultura Familiar tiraram 28 milhões de 
brasileiros da pobreza absoluta e 36 milhões 
entraram na classe média. Entretanto, mesmo com 
esse esforço, 16 milhões de brasileiros ainda 
permanecem na pobreza extrema. São populações 
ainda não alcançadas pelas políticas de inclusão. 

Houve um razoável 
avanço e que 
demonstra que há 
políticas públicas 
relacionadas a esse 

Objetivo da Agenda 21 
Brasileira 
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Objetivo 09 - 
Universalizar o 
saneamento 
ambiental 
protegendo o 

ambiente e a 
saúde 

Em 2002 10,7% dos domicílios urbanos ainda não 
tinham acesso ao abastecimento de água potável por 
rede geral com canalização interna e, aproximadamente, 
um a cada quatro lares não dispunha de redes coletoras 
de esgotos sanitários ou fossas sépticas. O objetivo de 
Universalização do Saneamento busca recuperar esse 
quadro, com um grande esforço de coordenação das 
iniciativas, fundado no planejamento conjunto e na 
definição clara das atribuições de cada um dos órgãos 
atuantes da área. 

Apesar das Políticas Públicas terem ajudado na 
evolução da distribuição do saneamento ambiental 
com a proteção do meio ambiente e saúde, a 
universalização do saneamento ainda é um dos 
grandes desafios para o Brasil. 

Houve um razoável 
avanço e que 
demonstra que há 
políticas públicas 
relacionadas a esse 

Objetivo da Agenda 21 
Brasileira 

Objetivo 10 - 
Gestão do espaço 
urbano e a 

autoridade 
metropolitana 

O processo de expansão da urbanização gerou 
aglomerações urbanas com infraestrutura precária e 
ocupação inapropriada de áreas ambientalmente frágeis, 
como mananciais, estuários e territórios de proteção da 
biodiversidade. O objetivo da gestão do espaço urbano e 
a autoridade metropolitana é realizar com a criação de 
planos, políticas e programas uma modificação na 
dinâmica de urbanização. 

Garantir a qualidade de vida nas centros urbanos 
ainda é um dos grandes desafios para o Brasil no 
século XXI pois cerca de 80% da população 
brasileira reside em cidades. 

Houve um razoável 
avanço e que 
demonstra que há 
políticas públicas 
relacionadas a esse 

Objetivo da Agenda 21 
Brasileira 
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Objetivo 11 - 
Desenvolvimento 
sustentável do 
Brasil rural 

O êxodo rural em 2002 era visto como um fenômeno 
inevitável e irreversível. Passados uma década dessa 
percepção um novo paradigma de desenvolvimento rural 
é criado. Políticas públicas elaboradas em estreito 
diálogo com os movimentos sociais o campo da vida a 
um novo Brasil rural, com qualidade de vida para suas 
populações e uso mais sustentável dos recursos 
naturais. 

Não foi apresentado desafio nesse objetivo mas foi 
apresentado que os resultados de alguns 
programas como do Programa de Aquisição de 
Alimentos, da Política Nacional de Alimentação 
Escolar, do Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar inverteram o quadro de 
fenômeno inevitável e irreversível. Na última 
década, o êxodo rural foi invertido e a agricultura 
familiar ganhou 412 mil novos estabelecimentos. O 

emprego assalariado do campo contemplou 577 mil 
novas famílias e mais de 4,8 milhões de pessoas que 
viviam em áreas rurais saíram da pobreza. 

Houve um razoável 
avanço e que 
demonstra que há 
políticas públicas 
relacionadas a esse 

Objetivo da Agenda 21 
Brasileira 

Objetivo 12 - 
Promoção da 
agricultura 
sustentável 

O objetivo Promoção da Agricultura Sustentável buscou 
e conseguiu avançar com padrões mais sustentáveis de 
produção agropecuária, com incorporação crescente de 
tecnologias como sistemas de produção integrada, 
plantio direto, agricultura orgânica, integração lavoura-
pecuária-floresta, práticas de conservação do solo e 
metodologias inovadoras e eficientes de recuperação de 
áreas degradadas e de restauração florestal. 

Não foram apresentados desafios atuais, mas o 
documento mostra que   passados dez anos da 
Agenda 21 Brasileira, o Brasil consolidou-se como 
provedor mundial de matérias primas e alimentos. 
Parte dessa conquista é fruto dos investimentos 
constantes e crescentes nas áreas de pesquisa e 
desenvolvimento, com destaque para os trabalhos 
da Embrapa, das agências estaduais de pesquisa 
agropecuária e das universidades e centros 

tecnológicos. 

Houve um razoável 
avanço e que 
demonstra que há 
políticas públicas 
relacionadas a esse 

Objetivo da Agenda 21 
Brasileira 
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Objetivo 13 - 
Promover a 
Agenda 21 Local e 

o 
desenvolvimento 
integrado e 
sustentável 

Para o governo brasileiro, a construção da Agenda 21 
Local é tida como importante instrumento de gestão e 
planejamento para o desenvolvimento sustentável na 
escala local. Com isso, há uma necessidade da 
promoção da Agenda 21 Local e o desenvolvimento 
integrado e sustentável para o governo e a sociedade 
utilizarem esse poderoso instrumento de planejamento 
estratégico participativo para produção de cenários 
consensuados, em regime de co-responsabilidade. 

Desde 2003 há uma preocupação do Governo 
Federal com a elaboração e implantação das 
Agenda 21 Locais e apoio à formação continuada 
em Agenda 21 Local. Um desafio atual para esse 
objetivo é cumprimento das metas presentes no 
PPA (2012-2015) 

Houve um razoável 
avanço e que 
demonstra que há 
políticas públicas 
relacionadas a esse 

Objetivo da Agenda 21 
Brasileira 

Objetivo 14 - 
Implantar o 
transporte de 

massa e a 
mobilidade 
sustentável 

O objetivo 14 busca implantar o transporte em massa e a 
mobilidade sustentável visto que em 2002, o Brasil 
possuía uma frota de da ordem de 23 milhões de 
automóveis. Dez anos depois esse número cresceu para 
45 milhões. 

O aumento da frota de automóveis de 23 milhões de 
2002 para 45 milhões em 2012 assusta. O grande 
desafio atual é romper com a cultura do automóvel 
questão já destacada em 2002 pela Agenda 21 
Brasileira, visto que algumas políticas públicas nos 
últimos anos favoreçam e patrocinam essa 
expansão do transporte individual. 

Avançamos pouco ou 
quase nada, havendo 
muitos desafios para 
realizar esse objetivo 

da Agenda 21 
Brasilleira 
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Objetivo 15 - 
Preservar a 
quantidade e 
melhorar a 

qualidade da água 
nas bacias 
hidrográficas 

Um dos maiores marcos do Objetivo 15 - Preservar a 
Quantidade e melhorar a qualidade da água nas bacias 
hidrográficas - que tornou o Brasil um dos países de 
referência internacional pelo modelo implantado para a 
governança das águas foi a consolidação do sistema 
nacional de gerenciamento de recursos hídricos. Entre 
os anos de 2003 e 2010 houve um aumento de 3 para 11 
Comitês Federais de Bacias Hidrográficas e de 25 para 
150 Comitês Estaduais de Bacias Hidrográficas. 

A Agenda 21 Brasileira, em 2002 já havia previsto 
que um dos principais desafios nos próximos dez 
anos, seria o de fazer a população participar do 
destino de seus rios mais próximos, adotá-los como 
um bem a ser protegido e dotar o Comitê de um 
corpo representativo. 

Houve um razoável 
avanço e que 
demonstra que há 
políticas públicas 
relacionadas a esse 

Objetivo da Agenda 21 
Brasileira 

Objetivo 16 - 
Política florestal, 
controle do 
desmatamento e 
corredores de 
biodiversidade 

Pelo acelerado processo de desmatamento houve a 
necessidade da criação do objetivo de Política Florestal, 
controle do desmatamento e corredores da 
biodiversidade, que busca a diminuição dos 
desmatamentos, com estratégias para o 
desenvolvimento das áreas florestais e áreas não 
florestais, a criação de novas Unidades de Conservação, 
medidas contra o avanço de atividades predatórias, entre 
outros. 

O maior desafio do Plano de Ação para Prevenção 
e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal é 
continuar reduzindo o desmatamento. 

Houve um razoável 
avanço e que 
demonstra que há 
políticas públicas 
relacionadas a esse 

Objetivo da Agenda 21 
Brasileira 
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Objetivo 17 - 
Descentralização 
e o pacto 
federativo: 

parcerias, 
consórcios e o 
poder local 

O objetivo da Descentralização e o pacto federativo: 
parceria, consórcios e poder local, é de buscar uma 
relação mais próxima entre Estado e sociedade civil 
organizada, assim como o fortalecimento do poder local. 
O novo pacto federativo privilegiou o fortalecimento do 
município dentro do chamado 'federativo cooperativo'. Os 
principais beneficiários foram os municípios pela 
dimensão territorial e sua maior proximidade da 
população. 

O documento não apresenta desafios atuais e 
mostra que foram criadas instãncias permanentes 
de diálogo e pactuação de políticas públicas com os 
entes federados e que diversos sistemas federativos 
foram reforçados. 

Houve um razoável 
avanço e que 
demonstra que há 
políticas públicas 
relacionadas a esse 

Objetivo da Agenda 21 
Brasileira 

Objetivo 18 - 
Modernização do 
Estado: gestão 
ambiental e 
instrumentos 
econômicos 

A partir de 2003 foram empreendidos grandes esforços 
no resgate da capacidade de planejamento e gestão do 
Estado e de seus instrumentos de atuação, visto que em 
2002 o país vivenciava os sinais de esgotamento de um 
modelo de gestão influenciado pela valorização do 
chamado Estado Mínimo, marcante ao longo dos anos 
90. Esse objetivo busca o estabelecimento e o 
cumprimento de metas de modernização da gestão 
pública. 

No documento da Agenda 21 Brasileira não são 
demonstrados desafios atuais. É mostrado como 
resultado, a conquista de maior eficiência na 
execução das políticas e programas públicos, onde 
o Brasil é um dos países líderes do mercado do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e de 
Redução de emissão projetadas de gases de efeito 
estufa ocupando o 3º lugar em número de 

atividades de projeto, contando 420 projetos 
nacionais. 

Superamos as 
expectativas e 
avançamos muito no 
alcance desse objetivo 
da Agenda 21 
Brasileira 
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Objetivo 19 - 
Relações 
internacionais e 
governança global 

para o 
desenvolvimento 
sustentável 

Devido a ocupação do Brasil, proporcional  a sua nova 
dimensão econômica, política e de protagonista frente ao 
tema sustentabilidade o objetivo das Relações 
Internacionais e Governança Global para o 
Desenvolvimento Sustentável defende a reforma das 
Nações Unidas, considerando que não é mais justificável 
que seu Conselho de Segurança continue a ter a mesma 
composição do fim da Segunda Guerra Mundial. 

O objetivo 19 não apresentou desafios atuais e sim 
conquistas. O Brasil tem papel de liderança na 
implantação da Convenção sobre Diversidade 
Biológica, assinada durante a Rio-92, organizou e 
sediou a 8ª Conferência das Partes de Convenção 
(COP 8). Esteve à frente da coalizão de países que 
conseguiu aprovar em Nagoya(Japão) acordo 
internacional que resguarda a soberania nacional 

sobre a biodiversidade e garante a repartição dos 
benefícios comerciais derivados da utilização de 
recursos genéticos e dos conhecimentos 
tradicionais a eles associados, combatendo a 
biopirataria. 

Superamos as 
expectativas e 
avançamos muito no 
alcance desse objetivo 
da Agenda 21 
Brasileira 

Objetivo 20 - 
Cultura cívica e 
novas identidades 

na sociedade da 
comunicação 

O Objetivo 20 da Agenda 21 Brasileira destaca aspectos 
da dimensão institucional da sustentabilidade, listando 
ações prioritárias para o fortalecimento da participação 
da sociedade civil e do reconhecimento dos direitos 
individuais e coletivos, reconhecendo o papel estratégico 
dos meios de comunicação para ampliação da cidadania 
e da justiça ambiental. 

Não foram apresentados desafios atuais, e sim a 
criação de novos Conselhos de 2002 à 2012. A 
ampliação da cidadania e do reconhecimento dos 
direitos individuas e coletivos foi também objeto de 
diversas iniciativas ao longo dos últimos dez anos, 
como por exemplo a criação  em 2003 da Secretaria 
e Políticas para Mulheres. 

Houve um razoável 
avanço e que 
demonstra que há 
políticas públicas 
relacionadas a esse 

Objetivo da Agenda 21 
Brasileira 
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Objetivo 21 - 
Pedagogia da 
sustentabilidade: 
ética e 
solidariedade 

O objetivo 21 busca preconizar uma série de 
recomendações direcionadas à construção de um novo 
padrão ético, com ações relacionadas aos governos, aos 
indivíduos e às empresas. 

Não foram apresentados desafios atuais. Os pontos 
positivos foram a implantação do Conselho de 
Transparência Pública e Combate à Corrupção e do 
Portal da Transparência, que permite a qualquer 
cidadão acompanhar, via internet, a destinação dos 
recursos públicos. 

Superamos as 
expectativas e 
avançamos muito no 
alcance desse objetivo 
da Agenda 21 
Brasileira 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do estudo original em Cunha e Ashley (2013) 
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3.2 Agenda ODM e implementação pela Agenda ODM Brasileira 

Os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) surgiram como um guia 
para uma estratégia conjunta para estabelecer uma agenda global de compromissos 
mínimos pela promoção da dignidade humana. O mundo começou a trabalhar em 
conjunto no combate a inimigos históricos da humanidade, como pobreza e fome, 
desigualdade de gênero, doenças transmissíveis e evitáveis, destruição do meio 
ambiente e condições precárias de vida. 

Diferente da Agenda 21, a Agenda ODM estabeleceu metas e indicadores que se 
tornaram importantes referências para quantificar e medir os obstáculos a serem 
superados e as conquistas obtidas durante o processo de implementação. A adesão 
a esta agenda global coincidiu com o ambiente renovado de compromisso da nação 
com a construção de uma sociedade menos desigual e mais justa. Os avanços do 
Brasil em direção ao cumprimento das Metas do Milênio foram muito significativos e 
constantes ao longo de duas décadas. 

Nas próximas seções é apresentado um retrato geral sobre o que foi alcançado no 
Brasil em relação a cada um dos Objetivos do Milênio baseado no Relatório Nacional 
de Acompanhamento dos Objetivos do Milênio publicado em maio de 2014 (IPEA, 
2014). Lembrando que, ainda que em alguns pontos, mesmo o Brasil tenha 
alcançado as metas estipuladas pela ONU, isso não significa que o retrato social 
relacionado àquela meta esteja sanado de forma satisfatória. Este trabalho é 
constante, e se prolongará para além de 2015.   

3.2.1 Objetivo1 – Erradicar a pobreza extrema e a fome 

O primeiro Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM 1) é acabar com a 
pobreza extrema e a fome. Embora seja considera uma das mais graves e urgentes 
formas de pobreza, a falta de acesso a alimentos não é a única forma de pobreza, a 
pobreza é entendida como um conceito multidimensional envolvendo diversos 
fatores como a falta do acesso à educação e a informação. 

 Três metas foram estabelecidas a nível global para esse objetivo: 

 Até 2015, reduzir a pobreza extrema à metade do nível de 1990; 

 Assegurar trabalho decente e produtivo para todos, promovendo a inclusão 
de jovens e mulheres; 

 Até 2015, reduzir a fome à metade do nível de 1990; 

O Brasil estabeleceu umas metas próprias e mais ambiciosas para duas dessas 
metas 

 Até 2015, reduzir a um quarto a pobreza extrema do nível de 1990; 

 Até 2015, erradicar a fome. 

De acordo com o Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 2013, 
elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o mundo já alcançou, cinco 
anos antes do estipulado, a meta de reduzir a pobreza extrema à metade do nível 
registrado em 1990. 

No Brasil, a tendência tem sido de progresso constante em relação ao cumprimento 
do ODM 1. Originalmente, a intenção era reduzir, até 2015, a pobreza extrema e a 
fome à metade do nível de 1990. Posteriormente, o país adotou metas mais 
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rigorosas que as internacionais: a redução da pobreza extrema a um quarto do nível 
de 1990 e a erradicação da fome. Em 2012, considerando os indicadores escolhidos 
pela ONU para monitoramento do ODM 1, o Brasil já havia alcançado tanto as metas 
internacionais quanto as nacionais. 

Contribuíram para o êxito nas metas do ODM 1 os programas do governo federal 
associados ao combate à fome e a distribuição de renda, onde destacam-se 
programas como o Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos da 
Agricultura Familiar, Programa de Proteção Social Básica, entre outros.  

3.2.2 Objetivo 2- Universalizar a educação primária  

O segundo Objetivo de desenvolvimento do milênio (ODM 2) é a universalização da 
educação primária.  

Para alcançar o objetivo, a seguinte meta foi proposta: 

  Até 2015, garantir que meninas e meninos tenham oportunidade de 

terminar o ensino primário. 

De acordo com o Relatório de Desenvolvimento do Milênio 2013, da Organização 
das Nações Unidas (ONU), a meta não será atingida no mundo até 2015. Regiões 
da África e da Ásia, apresentara uma diminuição no ritmo da expansão educacional 
nos últimos anos, e as disparidades, principalmente em prejuízo das meninas e das 
crianças das zonas rurais se mantiveram significativas.  

Nas últimas duas décadas, o Brasil se empenhou em ampliar o acesso à educação 
obrigatória. Até 2007, essa compreendia apenas o ensino fundamental de oito anos 
para a população de 7 a 14 anos. Em 2007, começou a transição para o ensino 
fundamental com nove anos de duração, para a população de 6 a 14 anos. A partir 
de 2016, a educação infantil aos 4 e 5 anos também passará a ser obrigatória e o 
Estado terá o dever de provê-la gratuitamente. 

Nas últimas duas décadas, o Brasil se empenhou em ampliar o acesso à educação 
obrigatória, o que levou o país a uma tendência de constante progresso no 
cumprimento do ODM 2. A universalização do acesso ao ensino fundamental foi 
atingida e houve melhoria substantiva do fluxo, isto é, aumentou a quantidade de 
crianças que estão no ensino fundamental na série e idade certas. Em 2012, 81% 
dos alunos com 12 anos estavam cursando o sétimo ou o sexto anos. 

A percentagem de jovens de 15 a 24 anos com pelo menos seis anos de estudo 
completos passou de 59,9%, em 1990, para 84%, em 2012. Ou seja, a percentagem 
de jovens que não tiveram a oportunidade de completar um curso primário havia 
caído, em 2012, a dois quintos do nível de 1990. 

Embora, em 2012, 23,2% dos jovens de 15 a 24 anos não tivessem completado o 
ensino fundamental, a evolução foi enorme, pois essa era a situação de 66,4% dos 
jovens em 1990. Além disso, em 2012, praticamente todos os jovens de 15 a 24 
anos estavam alfabetizados. 

3.2.3 Objetivo 3- Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das 
mulheres  

O terceiro Objetivo de desenvolvimento do milênio (ODM 3) é a promoção da 
igualdade de gênero e da autonomia das mulheres. 
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 Para alcançar o objetivo, a seguinte meta foi proposta: 

 Até 2015, eliminar as disparidades entre os sexos em todos os níveis de 
ensino  

Segundo o Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 2013, elaborado 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), o mundo estaria muito próximo de 
atingir a meta de eliminar, até 2015, as disparidades entre os sexos em todos os 
níveis educacionais. 

Todavia, o bom resultado relativo aos ensinos secundário e superior era motivado 
por uma estranha composição de desigualdades: enquanto em algumas regiões do 
mundo as mulheres estão sub-representadas, em outras, na América Latina em 
particular, são os homens que se apresentam em menor número. 

Esse é o caso do Brasil. Embora a sociedade brasileira ainda ofereça barreira de 
muitas ordens à autonomia das mulheres, e as desigualdades de gênero em várias 
dimensões normalmente sejam adversas a elas, no campo educacional a 
desvantagem é dos homens. No que diz respeito ao acesso à educação, o Brasil já 
alcançou as metas previstas nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: meninas 
e mulheres já são maioria em todos os níveis de ensino.  

3.2.4 Objetivo 4- Reduzir a mortalidade na infância  

O quarto Objetivo de desenvolvimento do milênio (ODM 4) é de reduzir a 
mortalidade na infância. A manutenção da saúde é um fator está associada a vários 
fatores como a alimentação adequada, condições de moradia e saneamento, 
controle de doenças, entre outros. Isso torna esse objetivo diretamente ligado a 
outros objetivos como ao ODM 1 e ao ODM 6. 

Para alcançar esse objetivo, a seguinte meta foi proposta: 

 Até 2015, reduzir a mortalidade na infância a dois terços do nível de 1990. 

Este objetivo leva em conta três indicadores: a taxa de mortalidade na infância 
(menores de 5 anos), a taxa de mortalidade infantil (menores de 1 ano) e a 
proporção de crianças de até 1 ano vacinadas contra o sarampo. 

À frente de muitos países, o Brasil já alcançou a meta de redução da mortalidade na 
infância. A taxa passou de 53,7 em 1990 para 17,7 óbitos por mil nascidos vivos em 
2011. Tudo indica que os níveis vão continuar a cair, apontando para um resultado, 
em 2015, superior à meta estabelecida para este ODM. Porém, o nível da 
mortalidade ainda é elevado. 

Por esta razão, muita ênfase tem sido dada às políticas, programas e ações que 
contribuem para a redução da mortalidade na infância. 

3.2.5 Objetivo 5- Melhorar a saúde materna  

O quinto Objetivo de desenvolvimento do milênio (ODM 5) é melhorar a saúde 
materna.  

São duas metas globais a serem atingidas até 2015: 

 Até 2015, reduzir a mortalidade infantil a três quartos do nível de 1990 

 Até 2015 universalizar o acesso a saúde sexual e reprodutiva 
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 Para abarcar outras dimensões da saúde da mulher, o Brasil estipulou para si uma 
terceira meta: 

 Até 2015, deter e inverter a tendência de crescimento da mortalidade por 
câncer de mama e de colo do útero 

De acordo com o Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 2013, 
divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU), a despeito da redução 
ocorrida desde 1990, o mundo não alcançará a primeira. Nos países em 
desenvolvimento, a mortalidade materna caiu de 440 para 240 óbitos por 100 mil 
nascidos vivos, uma redução de 45% entre 1990 e 2010. Na América Latina, que 
apresenta situação consideravelmente melhor, o percentual de queda foi 
semelhante: 45%, passando de 130 para 72 óbitos maternos por 100 mil nascidos 
vivos. 

O Brasil também enfrenta grandes desafios para alcançar a redução da mortalidade 
materna na magnitude preconizada pela meta A. Importante ressaltar, no entanto, 
que o desempenho do País foi melhor que as médias registradas nas nações em 
desenvolvimento e na América Latina. De 1990 a 2011, a taxa de mortalidade 
materna brasileira caiu em 55%, passando de 141 para 64 óbitos por 100 mil 
nascidos vivos. 

O alcance da segunda meta, contudo, está muito próximo. Em 2011, 99% dos partos 
foram realizados em hospitais ou outros estabelecimentos de saúde; e por volta de 
90% das gestantes fizeram quatro ou mais consultas pré-natais. 

Em relação à sua própria meta, o país conseguiu atingi-la parcialmente. O país 
atingiu em relação ao câncer de colo de útero, mas a mortalidade por câncer de 
mama avançou. Em parte, o aumento do índice foi motivado pelo recente esforço 
para ampliar o registro das mortes por esta doença, habitualmente notificadas como 
resultado de outras causas. 

3.2.6 Objetivo 6- Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças 

O sexto Objetivo de desenvolvimento do milênio (ODM 6) é combater o HIV/Aids, a 
malária e outras doenças. 

 Este objetivo apresenta três metas globais a serem atingidas até 2015: 

 Até 2015, interromper a propagação e diminuir a incidência de HIV/aids 

 Até 2010, universalizar o acesso ao tratamento de HIV/aids 

 Até 2015, reduzir a incidência da malária e de outras doenças 

Os dados do Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 2013 da 
Organização das Nações Unidas (ONU) mostram que a meta A já foi alcançada. Nos 
países em desenvolvimento, de 2001 a 2011, o número de novas infecções anuais 
por HIV para cada 100 pessoas de 15 a 49 anos caiu de 0,09 para 0,06. Apesar da 
redução significativa da disseminação da doença, a ONU alerta para a infecção de 
2,5 milhões de pessoas todos os anos. 

No mesmo relatório, a ONU considera que o mundo não conseguiu alcançar a meta 
de universalizar até 2010 o tratamento de pacientes com HIV/aids. Em 2011, nos 
países em desenvolvimento, a terapia chegava a apenas 55% das pessoas que 
necessitavam. A Organização das Nações Unidas reconhece, no entanto, a 
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expansão do acesso nos últimos anos e salienta que a universalização é possível, 
desde que haja disposição política para promovê-la. 

Reduzir, até 2015, a incidência da malária e de outras doenças é terceira meta do 
ODM 6. De 2000 a 2011, a taxa global de mortalidade por malária reduziu 25%, de 
acordo com o Relatório ODM 2013. Isso significa que a meta de redução da 
incidência da doença já foi alcançada. Segundo a ONU, a doença era transmitida em 
99 países, dos quais 50 estariam se encaminhando para uma redução de 75% da 
incidência até 2015. Os indicadores também apontam, em todo o mundo, a redução 
da incidência da tuberculose – outra doença relacionada às metas do ODM 6.  

Em relação a primeira meta, o Brasil apresentou resultados positivos. A taxa de 
detecção de HIV/ aids se estabilizou nos últimos dez anos, em torno de 20 por 100 
mil habitantes diagnosticados por ano, e o coeficiente de mortalidade pela doença 
diminuiu. Os registros entre crianças menores de 5 anos também caíram 
consideravelmente, entre 2001 e 2012, passando de 5 para 3,4 por 100 mil 
habitantes. A estabilidade da taxa de detecção em um contexto de crescente 
aumento da capacidade de diagnóstico sinaliza, ao mesmo tempo, a interrupção da 
propagação da doença e a redução da incidência, tal como a meta exige.  

O mesmo ocorre na segunda meta, visto que no Brasil, o acesso ao tratamento de 
HIV/ aids é universal e gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Uma vez 
detectado e notificado o caso, a pessoa infectada passa a acompanhar, na rede de 
saúde, a variação da carga viral e monitorar o eventual surgimento de outras 
doenças. Sempre que necessário, inicia-se o tratamento com antirretrovirais. 

De 1990 a 2012, a incidência parasitária anual (IPA) de malária no Brasil caiu de 3,9 
para 1,3 casos por mil habitantes, e a de tuberculose de 51,8 para 37 casos por 100 
mil habitantes. Ou seja, o País alcançou antes do prazo estipulado a meta de reduzir 
a incidência das duas doenças monitoradas pelos indicadores oficiais da terceira 
meta do ODM 6. 

No caso da tuberculose, a Organização Mundial de Saúde (OMS) destacou o Brasil 
como um dos sete países, entre os 22 responsáveis pelo maior número de casos da 
doença, a alcançar as metas de redução da incidência e dos óbitos relacionados. 

Como essa meta do ODM 6 não especifica outras doenças, além da malária e da 
tuberculose, o Brasil decidiu, por conta própria, incluir indicadores para monitorar a 
redução da incidência da hanseníase também. Entre 1994 e 2012, a taxa de 
detecção de hanseníase caiu de 21,6 para 17,2 novos casos anuais por 100 mil 
habitantes. 

3.2.7 Objetivo 7- Garantir a sustentabilidade Ambiental  

O sétimo Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM 7) é assegurar a 
sustentabilidade ambiental. Duas dessas metas são relativas à proteção dos 
recursos ambientais e da biodiversidade, e duas relacionadas ao acesso à água 
potável e ao saneamento básico, e à melhoria das condições de vida da população 
urbana em assentamentos precários. 

 Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e 
programas e reverter a perda de recursos ambientais 

 Reduzir a perda da biodiversidade, atingindo, até 2010, uma redução 
significativa 
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 Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso 
permanente e sustentável à água potável e ao esgotamento sanitário 

 Até 2020, ter alcançado uma melhora significativa na vida de pelo menos 100 
milhões de habitantes de assentamentos precários 

Das metas do ODM 7, a única que possui um critério objetivo e mensurável para 
determinar seu alcance é a terceira: reduzir pela metade, até 2015, a proporção da 
população sem acesso permanente e sustentável à água potável e ao esgotamento 
sanitário. Segundo o Relatório ODM 2013, parte desta meta foi atingida cinco anos 
antes do prazo, com redução do percentual de pessoas sem água potável de 24% 
para 11% da população mundial entre 1990 e 2010. No entanto, a expansão do 
acesso ao esgotamento sanitário no patamar estabelecido pelo ODM 7 ainda não foi 
alcançada.  

O Brasil, porém, já cumpriu integralmente a meta: em 2012, as porcentagens de 
pessoas sem acesso à água e sem acesso ao esgotamento sanitário já estavam 
abaixo da metade do nível de 1990. 

3.2.8 Objetivo 8- Estabelecer uma pareceria mundial para o desenvolvimento 

O oitavo Objetivo de desenvolvimento do milênio (ODM 8) é a formação de uma 
parceria global para o desenvolvimento. As metas propostas envolvem: mudanças 
no sistema financeiro internacional; atendimento a demandas específicas dos países 
menos desenvolvidos com relação a questões comerciais e de financiamento 
externo; atenção às necessidades dos países insulares e daqueles sem acesso ao 
mar; repactuação das dívidas das nações altamente endividadas; e ampliação do 
acesso a medicamentos e a tecnologias da informação e de comunicações.  

As metas são: 

  Avançar no desenvolvimento de um sistema comercial e financeiro aberto, 
baseado em regras, previsível e não discriminatório 

 Atender às necessidades especiais dos países menos desenvolvidos 

 Atender às necessidades especiais dos países sem acesso ao mar em 
desenvolvimento e dos pequenos estados insulares em desenvolvimento 

 Tratar globalmente o problema da dívida dos países em desenvolvimento 
mediante medidas nacionais e internacionais de modo a tornar a sua dívida 
sustentável a longo prazo 

 Em cooperação com as empresas farmacêuticas, proporcionar o acesso a 
medicamentos essenciais a preços acessíveis nos países em 
desenvolvimento 

O ODM 8 é mais voltado aos países com maior grau de desenvolvimento, históricos 
doadores no campo da cooperação internacional. Entretanto, outros países como o 
Brasil, a Turquia e os Emirados Árabes Unidos têm aumentado significativamente 
suas iniciativas de assistência e cooperação internacional.  

3.3 Agenda Pós-2015 e indicativos de sua futura incorporação em Agenda 
Brasileira 

Esta seção dos resultados está organizada nos seguintes itens: a) uma análise do 
programa de governo da presidente eleita apresentado durante a campanha 
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eleitoral; b) uma análise dos principais discursos da presidenta durante o primeiro 
quadrimestre de 2015; e c) os indicativos para o Plano Plurianual. 

Como métodos para a realização das análises tanto do programa de governo quanto 
dos discursos presidenciais foi utilizada uma técnica de nuvens de palavras para 
verificar as palavras que tiveram maior frequência, associada a uma segunda leitura 
para verificar a que contexto as palavras estão associadas.  

3.2.1 Programa de Governo durante a campanha eleitoral 

Após a análise do programa de governo com ferramentas de análise estatística de 
texto foi possível verificar que a palavras sustentável/ sustentáveis ocorreram por 10 
vezes no documento de 42 páginas.  

A expressão „desenvolvimento sustentável‟ aparece três vezes ao longo do texto do 
programa de governo:  

Este é o primeiro pilar do modelo desenvolvimento sustentável que 
mudou o Brasil  [...] As três instâncias de governo são protagonistas da 
política ambiental do país e a sinergia entre elas é fundamental para a 
qualificação de um projeto nacional de desenvolvimento sustentável e 
inclusivo. [...] A profissão de fé do PT em um novo modelo de 
desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e 
ambientalmente sustentável  

As demais ocorrências da palavra „sustentável‟ ou „sustentáveis‟ estão apresentadas 
no Quadro 5, sendo que foram usadas para tratar de tanto distintos e, outras 
ocasiões, conjuntos de temas: economia; taxa de juros; novo código florestal; 
licenciamento ambiental; e segurança hídrica. 

Quadro 4. Ocorrências de palavras 'sustentável/sustentáveis' e associações por tema, ao 
longo do texto do Programa de Governo do PT para a campanha eleitoral de candidatura à 

Presidência da República em 2014 

Temas associados a palavras 
‘sustentável’ ou 
‘sustentáveis’ 

Trechos do Programa de Governo do PT para a 
campanha de candidatura à Presidência da República 

em 2014  

Palavra „Sustentável‟ associado 
ao tema Economia: 

[...] o fortalecimento de uma política macroeconômica 
sólida, intransigente no combate à inflação e que 
proporcione um crescimento econômico e social robusto e 
sustentável  [...] Fincando raízes na defesa intransigente 
da solidez macroeconômica, na continuidade e no 
fortalecimento das políticas sociais, e na busca 
permanente do crescimento econômico inclusivo e 
sustentável.  

Palavra „Sustentável‟ associado 
ao tema Taxa de Juros: 

A política macroeconômica defendida nas campanhas 
eleitorais e executada nos governos do PT e dos partidos 
aliados é baseada na construção de condições para 
redução sustentável das taxas de juros.  

Palavra „Sustentáveis‟ 
associado ao tema Novo código 
Florestal: 

 [...] o novo Código Florestal, que garantiu as bases mais 
sustentáveis para a produção agrícola e mais segurança 
jurídica para os produtores.  

Palavra „Sustentável‟ associado 
ao Tema Mecanismos de 
Licenciamento Ambiental: 

 Também aprimoramos os mecanismos de licenciamento 
ambiental e avançamos na regulamentação do uso 
sustentável de nossa biodiversidade. 

Palavra „Sustentável‟ associado 
ao Tema Segurança hídrica: 

 A segurança hídrica será tratada com prioridade, 
mobilizando ações compartilhadas e concatenadas das 
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três esferas de governo para que as necessidades 
múltiplas de uso da água – consumo humano, irrigação, 
hidroelétricas, pecuária e outros – sejam levadas em 
conta de forma racional e sustentável. 

Utilizando-se a ferramenta Wordle2 para formação de nuvens de palavras, em que a 
maior frequência de ocorrência de um termo faz uma magnificação do tamanho da 
palavra sobre o programa de governo apresentado durante as eleições, nota-se a 
pequena frequência de uso dos termos sustentável ou sustentáveis em relação a 
outros termos mais frequentes, como desenvolvimento, políticas, social, 
investimento, infraestrutura apresentam maior destaque (Figura 1). 

 

Figura 1. - Nuvem de palavras do Worldle.net aplicada ao Programa de Governo do PT para 
candidatura à Presidência da República nas eleições gerais em 2014. 

3.2.2 Principais discursos durante o primeiro quadrimestre 

Para esta seção foram selecionados 3 discursos da presidente eleita Dilma Rousseff 
durante o período entre dezembro de 2014 até o primeiro quadrimestre de 2015, 
além do documento entregue ao Congresso Nacional com a mensagem da 
Presidenta.  

Os discursos selecionados foram os seguintes:  

 Discurso de Diplomação da Presidenta Dilma Rousseff em 18 de dezembro 
de 2014 

 Discurso de posse no Congresso Nacional em 1 de janeiro de 2015 

 Discurso da Presidenta Dilma Rousseff na 1a Reunião Ministerial em seu 2° 
Mandato em 27 de janeiro de 2015 

 Mensagem da Presidenta Dilma Rousseff na abertura do Congresso Nacional 
em 1 de fevereiro 2015 

                                            
2
 Disponível para uso gratuito em www.wordle.net 
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Discurso de Diplomação da Presidenta Dilma Rousseff em 18 de dezembro de 
2014 

Após analisar o discurso da presidenta em sua diplomação em 18 de dezembro de 
2014 com ferramentas de análise estatística de texto não foi possível verificar 
nenhuma ocorrência das palavras sustentável/sustentáveis e por consequência, 
nenhuma ocorrência do termo desenvolvimento sustentável. A palavra 

desenvolvimento aparece uma única vez no discurso para tratar do desenvolvimento 
econômico.  Utilizando-se a ferramenta Wordle para formação de nuvens de 

palavras o discurso de diplomação, também é possível notar a ausência das 
palavras no corpo do texto (figura 2).  

Discurso de posse no Congresso Nacional em 1 de janeiro de 2015 

Após analisar o discurso da presidenta em sua posse em 1 de janeiro de 2015 com 
ferramentas de análise estatística de texto, foi possível encontrar duas ocorrências 
da palavra sustentável: 

Por isso, no novo mandato vamos criar, por meio de ação firme e sóbria, 
firme e sóbria na economia, um ambiente ainda mais favorável aos 
negócios, à atividade produtiva, ao investimento, à inovação, à 
competitividade e ao crescimento sustentável. Combateremos sem trégua 
a burocracia. Tudo isso voltado para o que é mais importante e mais 
prioritário: a manutenção do emprego e a valorização, muito especialmente 
a valorização do salário mínimo, que continuaremos assegurando.  

Dedicarei obstinadamente todos os meus esforços para levar o Brasil a 
iniciar um novo ciclo histórico de mudanças, de oportunidades e de 
prosperidade, alicerçado no fortalecimento de uma política econômica 
estável, sólida, intolerante com a inflação, e que nos leve a retomar uma 
fase de crescimento robusto e sustentável, com mais qualidade nos 
serviços públicos. Assumo aqui um compromisso com o Brasil que produz e 
com o Brasil que trabalha 

Figura 2. Nuvem de palavras Wordle.net aplicada ao discurso de diplomação da Presidenta Dilma 
Rousseff em dezembro de 2014 
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O termo desenvolvimento sustentável não aparece nenhuma vez no texto, embora o 
discurso faça referência à sustentabilidade ambiental do desenvolvimento. 

Investimos muito e em todo o país sem abdicar, um só momento, do nosso 
compromisso com a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade 
ambiental do nosso desenvolvimento. Um dado explicita este compromisso: 
alcançamos, nos quatro anos de meu primeiro mandato, as quatro menores 
taxas de desmatamento da Amazônia. 

Utilizando-se a ferramenta Wordle para formação de nuvens de palavras o discurso 
feito na cerimônia de posse da presidenta (Figura 3), nota-se que a frequência do 
termo é tão pequena que não apareceu entre as 150 palavras listadas pela 
ferramenta.   

 

Figura 3- Nuvem de palavras Wordle.net aplicada ao discurso realizado pela  
Presidenta Dilma Rousseff em 1 de Janeiro de 2015 

Discurso da Presidenta Dilma Rousseff na 1a Reunião Ministerial em seu 2° 
Mandato em 27 de janeiro de 2015 

Após analisar o discurso da presidenta na primeira reunião ministerial em seu 
segundo mandato em 27 de janeiro de 2015 com ferramentas de análise estatística 
de texto, não foi encontrada nenhuma ocorrência das palavras 
sustentável/sustentáveis e consequentemente não foi feita nenhuma menção ao 
desenvolvimento sustentável. A palavra sustentabilidade aparece uma única vez 
para tratar da sustentabilidade do programa Bolsa Família:   

“E nós, mesmo em ano eleitoral tivemos o cuidado para não prejudicar a 
sustentabilidade do Bolsa Família de retirar essas famílias que tinham sido 
desenquadradas. ” 

Utilizando-se a ferramenta Wordle para formação de nuvens de palavras no discurso 
(Figura 4), nota-se aparece o termo sustentável/ sustentáveis/sustentabilidade, outra 
vez não aparecem entre as palavras mais frequentes e, portanto, não faz parte da 
nuvem de palavras.    
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Figura 4- Nuvem de palavras do discurso realizado em 27 de Fevereiro de 2015 

Mensagem da Presidenta Dilma Rousseff na abertura do Congresso Nacional 
em 1 de fevereiro 2015 

Nessa seção analisa-se onde foi citada a Agenda Global Pós-2015 no documento e 
em que contexto foi dito. A agenda foi citada seis vezes nesse documento, o qual é 
muito extenso e contém 427 páginas.  As menções a agenda são citadas a seguir:  

A Agenda Pós-2015 é citada já na sessão dedicada à apresentação do documento: 

Levaremos à Conferência das Partes sobre Mudança do Clima (COP 21), a 
realizar-se em Paris, nosso empenho na fixação de metas de redução de 
emissões de gases de efeito estufa e os elogiáveis resultados brasileiros 
nessa área. Também seguiremos participando das definições, no âmbito da 
ONU, da Agenda do Desenvolvimento Pós-2015, em seus três pilares: 
social, econômico e ambiental. (Apresentação)  

A Agenda é citada pela segunda e terceira vez na seção III do documento que trata 
da igualdade de direitos e oportunidades, na subseção 5 sobre políticas afirmativas. 
A segunda está presente na subseção b.5 que trata das ações internacionais dentro 
da seção b sobre políticas para as mulheres. 

O Brasil tem participado ativamente das negociações de uma Agenda de 
Desenvolvimento Pós-2015 e na elaboração de Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, na defesa da inclusão de um objetivo 
específico de gênero, assim como da transversalidade do tema em toda a 
agenda. (p.192) 

A terceira está na mesma seção III, mas no item c) Proteção e promoção dos direitos 
dos povos indígenas. 

No contexto internacional, o ano de 2014 propiciou maior inserção dos 
temas relacionados aos direitos dos povos indígenas em espaços de 
debate, como o Foro Permanente da ONU e a Conferência Mundial dos 
Povos Indígenas. Além disso, houve avanços em discussões multilaterais 
sobre os direitos dos povos indígenas em áreas de fronteira, espaços 
regionais (OTCA e Mercosul), mudanças climáticas (COP-20 da UNFCCC), 
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conservação da biodiversidade (Conferência Mundial de Parques, da IUCN, 
e intercâmbios no exterior), bem como no contexto da agenda de 
desenvolvimento sustentável pós-2015. (p.195) 

A quarta e quinta estão na seção V - Soberania Nacional: Presença ativa do Brasil 
no mundo, na subseção sobre política externa no item a) Diplomacia Multilateral e 
Participação do Brasil nos Grandes Debates da Atualidade: 

Em setembro de 2014, em Istambul, realizou-se a IX edição do Fórum de 
Governança da Internet (IGF). O Fórum, que abriga amplo espectro de 
debates sobre temas afetos à governança da Internet, dedicou-se, em 2014, 
à discussão do legado da NETmundial e à transição das funções da 
Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN). Em 2015, será 
realizada a V Reunião Ministerial do Plano de Ação sobre a Sociedade da 
Informação e do Conhecimento da América Latina e Caribe (eLAC2015). Na 
ocasião, buscar-se-á estabelecer as bases para uma nova agenda digital na 
região, em harmonia com a agenda de desenvolvimento pós-2015 e com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. (p. 336) 

O Brasil participou dos foros de elaboração da Agenda de Desenvolvimento 
das Nações Unidas para o período Pós-2015 e integrou o Grupo de 
Trabalho Aberto da Assembleia Geral sobre Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e o Comitê de Peritos sobre Financiamento para o 
Desenvolvimento Sustentável, ambos criados por mandato da Conferência 
Rio+20. Em julho de 2014, foi concluída, com ativa participação brasileira, 
proposta de ODS que deverá servir de base para o processo 
intergovernamental da Agenda Pós-2015. A posição brasileira para esse 
processo é coordenada entre 27 ministérios e incorpora contribuições da 
sociedade civil.(p.336) 

A sexta menção na agenda está presente na seção VI – Diálogo social e cidadania, 
dentro da subseção Democracia e Diálogo, no item d) Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio – Rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Dentre as atividades realizadas, destacam-se dois eventos: Diálogos 
Sociais, Desenvolvimento sustentável da Agenda Pós-2015 – construindo a 
perspectiva do Brasil em parceria com o Centro Rio+, realizado em fevereiro 
2014; e Diálogos sobre a Agenda Pós-2015 – a construção dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, realizado em maio de 2014. Ambos 
subsidiaram a construção do documento Negociações da Agenda de 
Desenvolvimento Pós-2015: elementos orientadores da posição brasileira 
(p.369) 

3.2.3 Diretrizes para o Plano Plurianual 2016-2019 do Governo Federal 

O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento que organiza a ação de 
governo e estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal.  Como parte do processo participativo para a 
elaboração do PPA 2016-2019, foi realizado entre os dias 14 e 16 de abril de 2015, 
em Brasília, o Fórum Dialoga Brasil no PPA 2016-2019, reunindo membros e 
convidados dos Conselhos Nacionais de Políticas Públicas além de transmissão e 
interação ao vivo na plataforma Participa.br de participação social e disponibilizada 
pela Secretaria Geral da Presidência da República para acesso via web.3  

                                            
3
 Conheça mais sobre o espaço virtual do Forum Dialoga Brasil na plataforma Participa.br em 

http://www.participa.br/ppa/noticias/sociedade-civil-participa-do-forum-dialoga-brasil-no-ppa-2016-
2019 
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O evento marcou o início do processo de elaboração do Plano Plurianual 
(PPA) para o período 2016-2019 e contou com a participação da sociedade 
civil organizada. O calendário do processo de construção do PPA prevê 
oficinas temáticas com os ministérios, reuniões entre os conselhos setoriais 
e os ministérios, e encontros nas cinco regiões do país, com representantes 
da sociedade. A plenária final com os movimentos sociais para o 
fechamento do processo será no mês de julho, em Brasília, antes da 
proposta seguir para ser apreciada pelo Congresso Nacional, em agosto. 

Foram cerca de 400 participantes prioritariamente da sociedade civil 
organizada, de Conselhos Nacionais e Comissões de políticas públicas, de 
centrais sindicais, confederações empresariais, movimentos sociais e de 
organizações não governamentais debatendo as dimensões regionais e 
temáticas do Plano Plurianual (PPA) 2016-2019. (Plataforma Participa.br, 
2015) 

Durante o evento, foram formados oito Grupos de Trabalho, agrupados nos 
seguintes temas, sendo alguns com temas bem amplos como o GT de Cidades 
Sustentáveis/Desenvolvimento Regional/Recursos Naturais/Recursos Hídricos, 
enquanto outros com temas mais focalizados, a exemplo do GT de Desenvolvimento 
Rural que tratou somente deste tema. Os temas foram divididos nos seguintes 
Grupos de Trabalho: 

 GT-1-Educação/Cultura/Esporte 

 GT-2-Saúde 

 GT-3-Desenvolvimento Rural 

 GT- 4 - Assistência Social e Alimentação/Emprego, Renda e Previdência 

 GT- 5-Direitos Humanos e Cidadania/Segurança Pública 

 GT-6-Cidades Sustentáveis/Desenvolvimento Regional/Recursos 
Naturais/Recursos Hídricos 

 GT- 7-Inclusão Digital e Acesso a informação/ Gestão Pública/Defesa 
Nacional 

 GT-8-Desenvolvimento Produtivo/Comércio Exterior/Micro e Pequenas 
Empresas/ Transporte/Energia 

Durante o evento, foram apresentadas aos GTs, pelo representante do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, a versão preliminar de propostas de 21 
diretrizes que comporão a Dimensão Estratégica no PPA 2016 – 2019, como 
descritas a seguir no Quadro 6: 

Quadro 5. Diretrizes para o PPA 2016-2019 – versão Abril 2015 

Diretriz 1. Promover a qualidade e ampliar o acesso à educação enquanto 
instrumento essencial ao desenvolvimento do país, garantindo a cidadania e 
ampliando as capacidades da população. 

Diretriz 2. Promover o acesso a cultura e fomentar a produção cultural 
brasileira, valorizando a diversidade e fomentando a indústria criativa 

Diretriz 3. Promover a prática esportiva, com foco na formação de atletas e 
melhoria da qualidade de vida 

Diretriz 4. Garantir à população o acesso com qualidade aos serviços de 
atenção básica e especializada em saúde, com foco na integralidade do 
atendimento. 

Diretriz 5. Assegurar o acesso com qualidade à assistência social e garantir o 
direito humano à alimentação adequada e saudável.  

Diretriz 6. Promover o desenvolvimento rural sustentável. 

(continua) 
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Diretriz 7. Fortalecer a defesa nacional, garantindo a integridade territorial, e a 
defesa dos direitos humanos, da paz e da cooperação entre as nações 

Diretriz 8. Promover uma gestão pública democrática, transparente, com foco 
no atendimento de qualidade ao cidadão 

Diretriz 9. Promover a inclusão digital e o acesso à informação 

Diretriz 10. Fortalecer a cidadania por meio da garantia de direitos, promovendo 
a igualdade de gênero e raça, os direitos geracionais, o respeito à orientação 
sexual, a proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas e o 
enfrentamento às violências 

Diretriz 11. Apoiar a geração de emprego e renda, o fortalecimento do sistema 
público de emprego e renda e aprimorar a gestão do sistema previdenciário. 

Diretriz 12. Fortalecer a segurança pública, com integração de políticas públicas 
entre os entes federados, controle de fronteiras e promoção de uma cultura de 
paz. 

Diretriz 13. Investir na melhoria da logística de transportes, para aumento da 
competitividade e melhoria da qualidade de vida em todo o território 

Diretriz 14. Investir na ampliação da oferta de energia e na produção de 
combustíveis. 

Diretriz 15. Promover e apoiar políticas para cidades sustentáveis 

Diretriz 16. Reduzir as desigualdades regionais e intrarregionais, respeitando as 
identidades e a diversidade cultural 

Diretriz 17. Promover a conservação, e o uso sustentável dos recursos naturais 
e aumentar a capacidade de prevenção e resposta a desastres e às mudanças 
climáticas. 

Diretriz 18. Estimular e promover investimentos para garantir segurança hídrica 
e aprimorar a gestão da água. 

Diretriz 19. Ampliar a participação do Brasil no comércio exterior, agregando 
valor e diversificando a pauta e o destino das exportações. 

Diretriz 20. Promover o desenvolvimento produtivo e a inovação    tecnológica, 
para ampliar a produtividade e a competitividade da economia 

Diretriz 21. Fortalecer as micro e pequenas empresas e dos 
microempreendedores individuais 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir da apresentação do representante do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão no evento Forum Dialoga Brasil no PPA 2016-2019 (Participa.br, 2015) 

Elaborou-se uma matriz de interpretação para a interseção temática das agendas 
nacional e global na Tabela 1, considerando-se, respectivamente, as 21 diretrizes do 
PPA 2016-2019 e os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, como definidos 
pelo Grupo de Trabalho Aberto – Open Working Group na ONU e adotados nas 
negociações intergovernamentais, como apresentados no referencial teórico. Cabe 
destacar que ambas as agendas global e nacional citadas estão em fase de 
elaboração e no momento do estudo é possível apenas observar interseções 
temáticas na análise cruzada quanto à incorporação da agenda global pós-2015 na 
agenda nacional do governo federal.  A matriz permite perceber as interseções 
temáticas que indicam a incorporação de temas da agenda global pós-2015 nas 
diretrizes propostas para o PPA 2016-2019.   

(final) 
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 Tabela 1 - Matriz de interseção temática entre objetivos de desenvolvimento sustentável na agenda global pós-2015 e diretrizes estratégicas 
preliminares para o Plano Plurianual 2016-2019 

 

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 

DO PPA 2016-2019 (ABRIL/2015)
ODS 1 ODS 2 ODS 3 ODS 4 ODS 5 ODS 6 ODS 7 ODS 8 ODS 9 ODS 10 ODS 11 ODS 12 ODS 13 ODS 14 ODS 15 ODS 16 ODS 17

Diretriz Estratégica 1 x x 2

Diretriz Estratégica 2 0

Diretriz Estratégica 3 x 1

Diretriz Estratégica 4 x 1

Diretriz Estratégica 5 x x x 3

Diretriz Estratégica 6 x x x 3

Diretriz Estratégica 7 x 1

Diretriz Estratégica 8 x 1

Diretriz Estratégica 9 x 1

Diretriz Estratégica 10 x 1

Diretriz Estratégica 11 x x 2

Diretriz Estratégica 12 x x 2

Diretriz Estratégica 13 x 1

Diretriz Estratégica 14 x 1

Diretriz Estratégica 15 x 1

Diretriz Estratégica 16 x 1

Diretriz Estratégica 17 x x 2

Diretriz Estratégica 18 x 1

Diretriz Estratégica 19 0

Diretriz Estratégica 20 x 1

Diretriz Estratégica 21 x 1

DIRETRIZ ESTRATÉGICA POR 

ODS
4 2 3 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 0 1 3 0

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGENDA GLOBAL PÓS-2015 (JULHO/2014)

ODS POR 

DIRETRIZ 

ESTRATÉGICA
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Os resultados do cruzamento na matriz indicaram que o ODS com maior densidade 
de interseção temática constatada no conjunto das 21 diretrizes preliminares do PPA 
foi o ODS 1 “Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. ” 
Este objetivo foi interpretado como estando relacionado a quatro diretrizes do PPA 
2016-2019: diretrizes 1, 5, 6 e 11. 

Os ODS 3, 11 e 16 foram interpretados como tendo interseção temática por 3 
diretrizes cada um dos ODS: 

 O ODS 3 “Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, 
em todas as idades” com interface temática que o relaciona às diretrizes 3, 4 
e 5; 

 O ODS 11 “Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis” está relacionado, pela sua interface 
temática, com as diretrizes 12, 13 e 15; 

 O ODS 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” 
foi relacionado com as diretrizes 7,8 e 12; 

De forma diferenciada dos demais ODS, não foram encontradas interfaces 
temáticas que relacionassem dois ODS com diretrizes para o PPA 2016-2019: o 
ODS 14 “Conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e dos recursos 
marinhos, para o desenvolvimento sustentável” e o ODS 17 “Fortalecer os meios de 
implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável”. 

Os ODS e o número de diretrizes estratégicas do PPA 2016-2019 por ODS e as 
diretrizes do PPA relacionadas podem ser vistas na Tabela 2, elaborada de forma 
original pelo autor deste estudo. 

Tabela 2. Síntese em densidade da relação entre as diretrizes preliminares do PPA e os ODS 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

DENSIDADE DA 
INTERSEÇÃO 

TEMÁTICA N°  DE 
DIRETRIZES 

ESTRATÉGICAS DO 
PPA POR ODS 

DIRETRIZES  DO 
PPA 

RELACIONADAS   

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

4 1, 5, 6, 11 

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

2 5, 6 

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

3 3, 4, 5  

Objetivo proposto 4. Assegurar a educação 
inclusiva e equitativa de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para todos 

2 1, 9 

Objetivo proposto 5. Alcançar a igualdade de 
gênero e empoderar todas as mulheres e 
meninas 

1 12 

(continua) 
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

DENSIDADE DA 
INTERSEÇÃO 

TEMÁTICA N°  DE 
DIRETRIZES 

ESTRATÉGICAS DO 
PPA POR ODS 

DIRETRIZES  DO 
PPA 

RELACIONADAS   

Objetivo proposto 6. Assegurar a 
disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todos 

1 10 

Objetivo proposto 7. Assegurar o acesso 
confiável, sustentável, moderno e a preço 
acessível à energia, para todos 

1 14 

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

2 11 

Objetivo proposto 9. Construir infraestruturas 
resilientes, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação 

1 20 

Objetivo proposto 10. Reduzir a desigualdade 
entre os países e dentro deles 

1 16 

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

3 12, 13, 15  

Objetivo proposto 12. Assegurar padrões de 
produção e consumo sustentáveis 

1 6 

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

1 17 

Objetivo proposto 14. Conservação e uso 
sustentável dos oceanos, mares e dos 
recursos marinhos, para o desenvolvimento 
sustentável 

0 _ 

Objetivo proposto 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 estancar a 
perda de biodiversidade 

1 17 

Objetivo proposto 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 

2 7,8, 12  

Objetivo proposto 17. Fortalecer os meios de 
implementação e revitalizar a parceria global 
para o desenvolvimento sustentável 

0 _ 
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4 Conclusão 

O estudo objetivou conhecer as modificações na agenda de políticas públicas do 
governo federal em relação a agendas globais para o desenvolvimento sustentável, 
analisando-se a amplitude do alinhamento de temas e objetivos das agendas globais 
no escopo e conteúdo de políticas declaradas ou instrumentos de políticas públicas 
aprovados no âmbito do governo federal.  Buscou-se, assim, responder à seguinte 
questão: Como a agenda de políticas públicas do governo federal no Brasil vem 
incorporando as agendas globais de desenvolvimento sustentável? 

Para responder a questão-problema do estudo, buscou-se o recorte de análise em 
publicações que expressassem uma síntese do discurso oficial quanto a políticas 
públicas da agenda do governo federal pertinentes à Agenda de Objetivos do 
Milênio, a qual se encerra em 2015, além de políticas públicas pertinentes à Agenda 
21 Brasileira, a qual está vinculada à Agenda 21 Global. Já para o estudo sobre o 
que está sendo preparado pelo governo federal quanto à Agenda Global de 
Desenvolvimento Pós-2015, a ser deliberada na 70ª Assembleia Geral da ONU em 
setembro de 2015, foram analisados: o programa de governo vencedor das últimas 
eleições para as eleições presidenciais; três discursos da Presidência da República 
durante o primeiro quadrimestre de 2015; além da  mensagem da Presidência da 
República na abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional; e também uma 
análise das 21 diretrizes estratégicas, em sua versão preliminar, propostas pelo 
governo federal para o plano plurianual e apresentadas no Fórum Dialoga Brasil-
Intersetores em abril de 2015.  

Diante dos resultados e do método escolhido, pode-se afirmar que o estudo 
respondeu parcialmente à questão-problema e de forma diferenciada quanto à 
Agenda 21, Agenda ODM e Agenda Pós-2015.   Embora o discurso oficial não seja a 
única forma de conhecer e avaliar o que está sendo feito em políticas públicas, 
entende-se que a comunicação dos resultados e posicionamentos tem sua 
importância.   Observa-se que a incorporação de agendas globais pelo discurso 
oficial carece de informações publicadas e deixam, assim, lacunas em respostas, 
especialmente quanto à implementação de tais políticas públicas, sua efetividade, a 
quantidade de recursos alocados em orçamento e, consequentemente, sobre os 
resultados gerados com tais políticas públicas. Tais lacunas eram previstas e 
descritas nas limitações do método escolhido para esse estudo e poderão ser temas 
de novos estudos e recomendações sobre o quanto poderia ser avançado na 
comunicação oficial sobre a incorporação das agendas globais de desenvolvimento 
sustentável pelas políticas públicas.  

Quanto à incorporação da Agenda 21 para orientar e integrar o escopo e conteúdo 
das políticas públicas do governo federal, a análise quanto aos resultados e 
avaliação da implementação da Agenda 21 Brasileira, baseada em documento oficial 
publicado durante a Rio+20 (MMA, 2012), demonstrou que a publicação foi um 
levantamento feito como uma prestação de contas para a Rio+20.  A Agenda 21 
Brasileira publicada em 2002 não foi tomada como referência ou eixo estratégico a 
ser incorporada de forma transversal nas políticas públicas (MALHEIROS et al, 
2008), mas deslocada para ser um programa finalístico de governo para fomentar 
Agendas 21 locais, contemplada com orçamento previsto no PPA 2004-2007, o qual 
foi descontinuado no PPA 2008-2011 e retomada no PPA 2012-2015 de forma bem 
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mais reduzida ao ser uma iniciativa para realizar um dos objetivos de um programa 
de política pública (MPOG, 2014).   

Houve dificuldade de se levantar resultados alcançados pela Agenda 21 Brasileira e 
muito se deve à falta de metas e meios de implementação na sua concepção 
original, tanto na agenda global como na agenda nacional. Apesar do número de 
políticas públicas definidas pelo Poder Legislativo e Executivo do governo federal 
não ter sido pequeno entre 2003 e 2012, na forma de leis, planos, programas e 
instrumentos de políticas públicas, o documento publicado em 2012 pelo MMA sobre 
avaliação e resultados da Agenda 21 Brasileira contribui como estudo a posteriori de 
tais políticas públicas, listando e classificando tais políticas públicas do governo 
federal quantos à pertinência de seus temas em relação aos 21 objetivos da Agenda 
21 Brasileira, sem dimensionar e evidenciar o alcance dos objetivos da Agenda 21 
Brasileira. .  

A mesma ressalva se faz necessária na avaliação dos resultados da Agenda de 
Desenvolvimento do Milênio, mesmo já considerando que tem sido uma agenda 
global e nacional que contempla metas a serem mensuradas, monitoradas e 
tornados públicos os seus resultados com publicação de relatórios pelos países-
membros das Nações Unidas. Apesar dos resultados predominantemente positivos 
na avaliação e resultados do Brasil na Agenda ODM, é válido lembrar que uma das 
grandes fragilidades da agenda ODM tem sido avaliar apenas a totalidade do país, 
não levando em conta as desigualdades regionais no alcance das metas. 

As conclusões sobre essas duas agendas de desenvolvimento reforçam o que foi 
apresentado no referencial teórico, onde foi enfatizada a necessidade de estratégias 
de gestão que utilizem abordagem que inclua a articulação transversal/intersetorial e 
interescalar/multiescalar das políticas públicas como parâmetros de gestão territorial 
e ferramentas de avaliação capazes de tornar estas agendas públicas, factíveis, 
viáveis e produzir evidências da sua efetividade em relação ao desenvolvimento 
sustentável (GALLO e SETTI, 2014). 

Quanto à Agenda de Desenvolvimento Pós-2015, ainda não foi verificada uma clara 
adesão à Agenda Global Pós-2015 nas fontes oficiais do programa de governo, dos 
discursos da Presidência da República e diretrizes preliminares do PPA 2016-2019. 
Na análise de conteúdo do texto do programa de Governo publicado em 2014, ainda 
em fase de campanha eleitoral, e nos discursos presidenciais no primeiro 
quadrimestre de 2015, não foi feita nenhuma menção explícita à formação da 
Agenda Global Pós-2015 e por poucas vezes o termo „desenvolvimento sustentável‟ 
foi citado.  

Já na Mensagem da Presidência da República ao Congresso em fevereiro de 2015 
ficou mais claro o reconhecimento da Agenda Global Pós-2015 e o posicionamento 
do Brasil na preparação da agenda, destacando-se o trecho da mensagem que 
afirma que o Brasil está participando ativamente nas negociações e na elaboração 
dos ODS e que a posição brasileira para esse processo é ação coordenada entre 27 
ministérios e incorpora contribuições da sociedade civil. 

Considerando que a Agenda Global Pós-2015 está em fase de elaboração e será 
aprovada em setembro de 2015, que o Brasil foi a sede do Rio+20 e afirma-se, pelo 
discurso oficial ao Congresso Nacional, uma participação ativa em diversas fases de 
preparação da nova agenda, surpreende-se que o PPA 2016-2019 não deu sinais 
mais claros de referenciar os ODS da Agenda Global Pós-2015 explicitamente em 
suas diretrizes estratégicas.  Por outro lado, a Agenda Global Pós-2015, 
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diferentemente da Agenda ODM, já vem sendo elaborada para inclui objetivos, 
metas e, expressamente, recomendações para os meios de sua implementação, 
monitoramento e revisão, incluindo recomendações para a sua interpretação e 
incorporação de forma regionalizada em blocos regionais ou continentes em planos 
regionais e, ainda, desdobrada em planos nacionais.   

Deduz-se que o planejamento e orçamento do governo federal no PPA 2016-2019 já 
poderia ou deveria ser considerado um indicativo de reconhecimento da Agenda 
Global Pós-2015, visando a sua implementação.  Pela análise de conteúdo realizada 
nesse estudo, o cruzamento da versão preliminar das 21 diretrizes estratégicas do 
PPA 2016-2019 em relação aos 17 ODSs demonstrou uma maior densidade de 
convergência de diretrizes do PPA com o ODS 1, que trata da erradicação da 
pobreza em todas as suas formas.  Entretanto, o que mais chama a atenção é a 
ausência de incorporação dos ODS 14 e 17 nas diretrizes estratégicas do PPA, os 
quais tratam, respectivamente, da conservação e uso sustentável os oceanos, mares 
e dos recursos marinhos; e da parceria global para o desenvolvimento global para o 
desenvolvimento sustentável. 

Além dessas lacunas verticais no eixo de alinhamento vertical da escala global sobre 
a escala nacional de planejamento governamental, é importante destacar que a 
Agenda Global Pós-2015 não é só uma agenda de Estados e governos, mas requer 
um alinhamento horizontal ou circular de agendas de múltiplos atores, articulando 
instituições, organizações e agentes do Estado, da sociedade civil e do mercado. 
Como aponta um documento recente publicado pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 2015), um esforço ambicioso 
para alinhar políticas necessita de vários elementos, entres eles, incluir um plano de 
ação com responsabilidades claras e tarefas para as diferentes partes interessadas. 

Caso o PPA 2016-2019 seja aprovado já com essas lacunas de alinhamento, 
corremos o risco de repetir a situação de dissonância ou divergência entre agenda 
global, agenda nacional e políticas públicas, como verificado pela análise dos 
resultados da (não) incorporação da Agenda 21 Brasileira nas políticas públicas, que 
embora tenha sido publicada pelo governo federal, não foi considerada como um 
programa matricial em sucessivos PPA(s), acabando por se tornar um belo conjunto 
de intenções que não se materializaram por completo, forçando o uso da metáfora 
do copo meio cheio/vazio para retratar o que realmente aconteceu no país nos 
últimos anos.  

Entende-se relevante e fundamental, para fins de implementação da Agenda Pós 
2015, que o governo federal, como foco desse estudo, mas também as esferas 
estadual e municipal de governo, avalie se e como o desenvolvimento sustentável 
está sendo incorporado nas diversas políticas públicas e programas de ação sob 
responsabilidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta do governo federal.  
Recomenda-se que essa incorporação ocorra de maneira transversal ou 
intersetorial, não ficando limitada ao ministério do Meio Ambiente, ou qualquer outro 
ministério, ou sendo um programa de política pública ou, menos ainda, como uma 
iniciativa de um objetivo de um programa de política pública no PPA.   

Recomenda-se, em futuros estudos, com o PPA 2016-2019 já aprovado e publicado, 
seja feita uma segunda análise do seu alinhamento com a Agenda Pós-2015 e que 
essa análise leve também em conta a disponibilização e adequação de orçamento e 
fontes de recursos para execução dos programas de políticas públicas. 
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Por fim, recomenda-se também que futuros estudos no campo de políticas públicas 
e agendas de desenvolvimento sustentável busquem conhecer não só as políticas 
públicas aprovadas e publicadas, mas sua efetiva implementação e o alcance de 
seus resultados diante de objetivos e metas de desenvolvimento sustentável 
negociados e aprovados.  Recomenda-se tais estudos não só em nível federal de 
governo, mas desdobramentos da Agenda Global Pós-2015 em nível estadual e 
municipal e como estão sendo negociadas as articulações e alinhamentos dos três 
níveis de governo, no caso brasileiro. 
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ANEXO A – Políticas Públicas que contribuem aos Objetivos da Agenda 21 

Brasileira – adaptado pelo autor do original de Cunha e Ashley (2013) 

Bloco I de Objetivos- A economia da poupança na sociedade do conhecimento 

Objetivo 1 - Produção e consumo sustentáveis contra a cultura do desperdício 

Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS) - A missão do PPCS 
é fomentar políticas, programas e ações de consumo e produção sustentáveis no 
País, voltadas a ampliar as soluções para problemas socioambientais, consoante 
com as políticas nacionais visando à erradicação da miséria, a redução de emissões 
de gases de efeito estufa e ao desenvolvimento sustentável e com os compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil, sobretudo com as diretrizes do Processo de 
Marrakesh.  

 Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC)- Plano voltado para as ações 
governamentais e do setor produtivo, com foco na redução das emissões de gases 
do efeito estufa resultantes do desmatamento e dos macrosetores de energia e 
transportes. Foi lançado em 2009 para atender os compromissos brasileiros no 
âmbito da Convenção-Quadro na mudança no Clima. 

Objetivo 2 - Eco-eficiência e responsabilidade social das empresas 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) - A PNRS prevê a prevenção e a 
redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de 
consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da 
reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e 
pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos 
rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado);  

Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) - A agenda A3P tem como 
principais objetivos sensibilizar os gestores públicos para as questões 
socioambientais; estimular a incorporação de critérios para gestão social e ambiental 
nas atividades públicas; promover a economia de recursos naturais e redução dos 
gastos institucionais; contribuir para a revisão dos padrões de produção e consumo, 
e na adoção de novos referenciais, no âmbito da administração pública;  

Compras Públicas Sustentáveis - Programa que visa à contratação preferencial de 
bens e serviços ecologicamente sustentáveis ou de menor impacto ambiental e ao 
incentivo de práticas de redução de impactos ambientais na produção e consumo de 
bens e serviços nas contratações públicas, para empresas identificadas com as 
responsabilidades ambientais e sociais, dentro outros; 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) - O PROCEL 
reúne ações diretas junto aos setores da indústria, de edificações, de saneamento 
ambiental, de educação, de iluminação pública, residencial, de gestão energética 
municipal, etiquetagem, incluindo o Selo PROCEL. Também possibilitou uma 
economia setorial relacionada à redução das emissões e proteção à biodiversidade, 
e a ampliação das certificações baseadas nem princípios e critérios socioambientais. 

Objetivo 3 - Retomada do planejamento estratégico, infra-estrutura e 
integração regional 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional - Inaugurou uma estratégia de 
enfrentamento das desigualdades brasileiras a partir da movimentação das 
economias das regiões, respeitando suas diferenças e fortalecendo sua base social, 
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favorecendo a construção de arranjos institucionais e financeiros que balizaram 
inúmeras ações e programas; 

Projeto de Gestão Integrada da Orla  Marítima (Projeto Orla) - Projeto que busca o 
ordenamento dos espaços litorâneos, fluviais e estuarinos, aproximando as políticas 
ambiental e patrimonial, com ampla articulação entre as três esferas de governo e a 
sociedade. Em articulação direta com os Estados costeiros foram estabelecidas 
diretrizes iniciais para elaboração de zoneamentos estaduais e para a integração 
destes com as macrodiretrizes de ocupação territorial; 

Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) - Um importante instrumento de 
ordenamento territorial, associado à Política Nacional de Meio Ambiente. Municípios, 
Estados da federação e órgãos federais têm executado ZEEs com o objetivo de 
efetivar ações de planejamento ambiental territorial. 

Objetivo 4 - Energia renovável e a biomassa 

Plano Nacional de Agroenergia- Reúne ações estratégicas do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pautadas na sua missão de “promover o 
desenvolvimento sustentável e a competitividade do agronegócio em benefício da 
sociedade brasileira”, e também as diretrizes gerais de governo, particularmente as 
constantes do documento Diretrizes de Política de Agroenergia; 

 Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel-  Institucionalizou a base 
normativa para a produção e comercialização do biodiesel no País, envolvendo a 
definição do modelo tributário para este novo combustível e o desenvolvimento de 
mecanismos para inclusão da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel, 
identificado pelo Selo Combustível Social; Zoneamento Agroecológico da Cana-de-
açúcar (ZAE Cana) tratou-se de um estudo do clima e do solo das regiões 
brasileiras, a fim de orientar a expansão sustentável da produção de cana-de-açúcar 
e os investimentos no setor sucroenergético, excluindo áreas com vegetação nativa; 
áreas para cultivo nos biomas como Amazônia, Pantanal e Bacia do Alto Paraguai. 

Objetivo 5 - Informação e conhecimento para o desenvolvimento sustentável 

Estratégia Nacional de Educação Ambiental em Unidades de Conservação 
(ENCEA)- Tem por objetivo fortalecer e estimular a implementação de ações de 
comunicação e educação ambiental em Unidades de Conservação, Corredores 
Ecológicos, Mosaicos de UCs e Reservas da Biosfera, em seus entornos e zonas de 
amortecimento; promovendo a participação e o controle social nos processos de 
criação, implantação e gestão destes territórios e assegurando o diálogo entre os 
diferentes sujeitos e instituições afetados e/ou envolvidos com a questão no país; 

 Circuito Tela Verde -  CTV  - Iniciativa do Ministério  do  Meio Ambiente  coordenada 
pela Secretaria de   Articulação Institucional e Cidadania Ambiental –SAIC, 
executada    pelo Departamento de  Educação Ambiental, em parceria  com a 
Secretaria do Audiovisual do Ministério da   Cultura  – MinC, que tem como objetivo 
estimular a   produção  audiovisual independente sobre  a  temática  socioambiental. 
São parte do Circuito Tela Verde a Mostra Nacional   de Produção Audiovisual 
Independente com Temática   Socioambiental e o Cine Ambiente – Edital de Curtas 
de   Animação de um minuto.  O Circuito Tela Verde ocorre em sintonia com os 
princípios e objetivos da Lei 9.795/99 – que institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental (PNEA) e com o Programa Nacional de Educação Ambiental. O Circuito 
surgiu em 2008, com o objetivo principal de tender à demanda dos espaços 
educadores por material audiovisual para se trabalhar a educação ambiental.  O 
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Circuito promove a sensibilização, reflexão e mobilização dos públicos sobre o meio 
em que vivem, estimula a produção de materiais alternativos e independentes e leva 
filmes sobre a temática socioambiental para espaços exibidores de dentro e fora do 
país.  Jovens, crianças e adultos são estimulados a olhar seu meio e traduzir, em 
linguagem de audiovisual, suas realidades. Dessa forma, busca-se conscientizar as 
pessoas da importância de suas ações nos processos de gestão ambiental. A 
comunidade não só pode, como deve participar  destes processos  voltados para a 
sustentabilidade  e  consciência coletiva;   

Coletivos Educadores - São conjuntos de instituições que atuam em processos  
formativos permanentes, participativos, continuados e voltados à totalidade e 
diversidade de habitantes de um determinado território. O papel de um Coletivo 
Educador é promover a articulação institucional e de políticas públicas, a reflexão 
crítica acerca da problemática socioambiental, o aprofundamento conceitual e criar 
condições para o desenvolvimento continuado de ações e processos de formação 
em Educação Ambiental com a população do contexto, visando a sinergia dos 
processos de aprendizagem que contribuem para a construção de territórios 
sustentáveis;  

Programa Ciências Sem Fronteiras-  É fruto de esforço conjunto dos Ministérios da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC). O 
Programa prevê a utilização de até 76 mil bolsas de estudo em quatro anos visando 
promover o intercâmbio, de alunos de graduação e pós-graduação no exterior, com 
a finalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação 
à tecnologia e inovação entre áreas prioritárias;  

Programa de Ciências do Mar- Surgiu para implementar pesquisas marinhas em 
âmbito nacional, agregando e apoiando instituições de ensino e pesquisa nos 
variados ramos desse campo de conhecimento; O Programa de Educação Ambiental 
e Agricultura Familiar é uma proposta voltada para a capacitação, sensibilização e 
mobilização dos trabalhadores e trabalhadores rurais nas questões referentes ao 
meio ambiente e à produção agroecológica. O Programa Nacional de Educação 
Ambiental visa assegurar, no âmbito educativo, à integração equilibrada das 
múltiplas dimensões da sustentabilidade - ambiental, social, ética, cultural, 
econômica, espacial e política - ao desenvolvimento do País, resultando em uma 
melhor qualidade de vida para toda a população brasileira;  

Programa Nacional de Educação Ambiental e Mobilização Social em Saneamento- 
Programa que busca fortalecer e apoiar o desenvolvimento das iniciativas de 
educação ambiental e mobilização social em saneamento.  

Projeto Sala Verde-  Consiste no incentivo à implantação de espaços 
socioambientais para atuarem como potenciais Centros de informação e Formação 
ambiental. A dimensão básica de qualquer Sala Verde é a disponibilização e 
democratização da informação ambiental e a busca por maximizar as possibilidades 
dos materiais distribuídos, colaborando para aconstrução de um espaço, que além 
do acesso à informação, ofereça a possibilidade de reflexão e construção do 
pensamento/ação ambiental.  

Rede Clima-  Implantada em 2009, foi criada para expandir a capacidade de 
Pesquisa e Desenvolvimento do Brasil em Mudanças Climáticas Globais, visando 
identificar impactos e subsidiar políticas públicas de adaptação e mitigação;  



55 

Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal - Realiza pesquisas 
sobre os recursos naturais e foi criada para o aumento de estudos da biodiversidade 
da Amazônia ao qual integra os noves Estados da Amazônia Legal;   

Rede de Cooperação em Ciência e Tecnologia para Conservação e Uso Sustentável 
do Cerrado-  A ComCerrado, é uma rede de pesquisa orientada para o avanço do 
conhecimento ambiental e sócio-econômico do Bioma. A rede envolve instituições 
nacionais de ensino e pesquisa e o apoio de cooperação internacional e a 
participação de inúmeros pesquisadores comprometidos com o conhecimento e a 
preservação do Cerrado. 

Bloco II de Objetivos- Inclusão social para uma sociedade solidária 

Objetivo 6 - Educação permanente para o trabalho e a vida 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- A  missão do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação é prover recursos e executar ações para o 
desenvolvimento da educação, visando garantir ensino de qualidade a todos os 
brasileiros;   

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)- Tem por objetivo responder ao 
desafio de reduzir desigualdades sociais e regionais na educação, buscando o 
aprimoramento do regime de colaboração federativa e efetiva participação da 
sociedade brasileira como coautora no processo de educação.   

Programa Brasil Alfabetizado-  Busca promover a superação do analfabetismo entre 
jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos e contribuir para a universalização do 
ensino fundamental no Brasil. Sua concepção reconhece a educação como direito 
humano e a oferta pública da alfabetização como porta de entrada para a educação 
e a escolarização das pessoas ao longo de toda a vida.  

Programa Caminho da Escola – Programa criado em 2007 com o objetivo de renovar 
a frota de veículos escolares, garantir segurança e qualidade ao transporte dos 
estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do 
transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados 
na educação básica da zona rural das redes estaduais e municipais; 

 Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)- Programa que tem como 
objetivo atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência 
em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a 
aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a 
formação de hábitos alimentares saudáveis;  

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)- Consiste na 
transferência automática de recursos financeiros, sem necessidade de convênio ou 
outro instrumento congênere, para custear despesas com a manutenção de veículos 
escolares pertencentes às esferas municipal ou estadual e para contratação de 
serviços terceirizados de transporte escolar, tendo como base o quantitativo de 
alunos da educação básica que utiliza o transporte escolar e informados no censo 
escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep/MEC);  

Objetivo 7 - Promover a saúde e evitar a doença, democratizando o SUS 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)-  Regula, normatiza, controla e 
fiscaliza o segmento da assistência suplementar à saúde e é vinculada ao Ministério 
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da Saúde responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil; As Unidades de 
Pronto Atendimento - UPA 24h são estruturas de complexidade intermediária entre 
as Unidades Básicas de Saúde e as portas de urgência hospitalares, onde em 
conjunto com estas compõe uma rede organizada de Atenção às Urgências;  

Programa de Prevenção e Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis- 
Programa cuja a implantação foi um destaque importante da ação governamental, 
que possibilita a cerca de 200 mil pessoas que vivem com HIV/AIDS o acesso aos 
medicamentos antirretrovirais fornecidos pela rede pública;  

 Programa Farmácia Popular- Tem como um dos seus principais objetivos a 
ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos e essenciais, 
diminuindo, assim, o impacto do preço dos remédios no orçamento familiar. Dados 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de instituições brasileiras indicam que 
as famílias de menor renda destinam 2/3 dos gastos com saúde para a compra de 
remédios;  

Programa Nacional de Imunizações-  Tem o objetivo de coordenar as ações de 
imunizações que se caracterizavam, até então, pela descontinuidade, pelo caráter 
episódico e pela reduzida área de cobertura. O programa vacinou 16 milhões de 
idosos contra a gripe;  

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192)-  Criado em setembro de 
2003 para reduzir as mortes por acidentes, os períodos de internação e as sequelas 
por falta de socorro, com equipes treinadas para atendimento 24 horas, que 
atendem urgências traumáticas, clínicas, pediátricas, neonatais, cirúrgicas, 
obstétricas, e saúde mental;  

Sistema Único de Saúde (SUS) -  Um dos maiores sistemas públicos de saúde do 
mundo. Ele abrange desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de 
órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do 
país. Amparado por um conceito ampliado de saúde, o SUS foi criado, em 1988 pela 
Constituição Federal Brasileira, para ser o sistema de saúde dos mais de 180 
milhões de brasileiros. 

Objetivo 8 - Inclusão social e distribuição de renda 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) - É 
um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, entendidas 
como aquelas que têm: renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa; ou 
renda mensal total de até três salários mínimos. O Cadastro permite conhecer a 
realidade socioeconômica dessas famílias, trazendo informações de todo o núcleo 
familiar, das características do domicílio, das formas de acesso a serviços públicos 
essenciais e, também, dados de cada um dos componentes da família.  

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) - Criado em janeiro 
de 2004, com a missão de promover a inclusão social, a segurança alimentar, a 
assistência integral e uma renda mínima de cidadania às famílias que vivem em 
situação de pobreza. Para isso, o órgão implementa inúmeros programas e políticas 
públicas de desenvolvimento social, realiza a gestão do Fundo Nacional de 
Assistência Social (FNAS) e aprova os orçamentos gerais do Serviço Social da 
Indústria (Sesi), do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Social do 
Transporte (Sest);  
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Plano Brasil Sem Miséria-  Desenvolveu uma nova estratégia, chamada "Busca 
Ativa", e está montando o mais completo Mapa da Pobreza no país;   

Política Nacional de Assistência Social- É uma política que junto com as políticas 
setoriais, considera as desigualdades  sócio-territoriais, visando seu enfrentamento, 
à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender à 
sociedade e à universalização dos direitos sociais. O público dessa política são os 
cidadãos e grupos que se encontram em situações de risco. Ela significa garantir a 
todos, que dela necessitam, e sem contribuição prévia a provisão dessa proteção; O 
Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que 
beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país.  

Programa Bolsa Família-  Integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco de 
atuação os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 70 
mensais e está baseado na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos 
serviços públicos.  

Programa Fome Zero- É uma estratégia impulsionada pelo governo federal para 
assegurar o direito humano à alimentação adequada às pessoas com dificuldades 
de acesso aos alimentos. Tal estratégia se insere na promoção da segurança 
alimentar e nutricional buscando a inclusão social e a conquista da cidadania da 
população mais vulnerável à fome.  

Programa Minha Casa Minha Vida- Programa do governo federal que tem 
transformado o sonho da casa própria em realidade para muitas famílias brasileiras. 
Em geral, o Programa acontece em parceria com estados, municípios, empresas e 
entidades sem fins lucrativos;  

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)-  Financia 
projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e 
assentados da reforma agrária. O programa possui as mais baixas taxas de juros 
dos financiamentos rurais, além das menores taxas de inadimplência entre os 
sistemas de crédito do País;  

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN)-  Tem por objetivos 
formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, 
estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, bem como 
promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança 
alimentar e nutricional no país;  

Sistema Único de Assistência Social (Suas)- É um sistema público que organiza, de 
forma descentralizada, os serviços socioassistenciais no Brasil. Com um modelo de 
gestão participativa, ele articula os esforços e recursos dos três níveis de governo 
para a execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), envolvendo diretamente as estruturas e marcos regulatórios nacionais, 
estaduais, municipais e do Distrito Federal. 

Objetivo 9 - Universalizar o saneamento ambiental protegendo o ambiente e a 
saúde 

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB)-  Reúne parte dos resultados da 
pesquisa sobre a oferta e a qualidade dos serviços de saneamento básico no país, 
com base em levantamento realizado junto às prefeituras municipais e empresas 
contratadas para a prestação de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
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drenagem urbana e limpeza urbana e coleta de lixo, nos 5 507 municípios existentes 
na data da pesquisa;  

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)- Pesquisa que investiga 
anualmente, de forma permanente, características gerais da população, de 
educação, trabalho, rendimento e habitação e outras, com periodicidade variável, de 
acordo com as necessidades de informação para o País, como as características 
sobre migração, fecundidade, nupcialidade, saúde, segurança alimentar, entre 
outros temas; 

*Política Nacional de Resíduos Sólidos-   Lei que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, estabeleceu o ciclo de prioridades para a gestão desses resíduos, 
compreendendo a não geração, a redução, o reuso, a reciclagem, o tratamento e a 
destinação final;  

Política Nacional de Saneamento- Lei que estabelece as diretrizes nacionais para o 
saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. Entre as 
principais inovações, destacam-se a extensão do conceito de saneamento básico ao 
serviço de manejo das águas pluviais e de resíduos sólidos urbanos e a 
obrigatoriedade do planejamento, da fiscalização e da regulação dos serviços; 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) criado em 2007, no segundo 
mandato do presidente Lula (2007-2010),  

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)-  Programa que promoveu a 
retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, 
urbana, logística e energética do país, contribuindo para o seu desenvolvimento 
acelerado e sustentável;  

Sistema Nacional de Informações sobre  Saneamento- Criado pelo Governo Federal 
o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, no âmbito do 
Programa de Modernização do Setor Saneamento – PMSS. Na estrutura atual do 
Governo Federal, o SNIS está vinculado à Secretaria Nacional de Saneamento 
Ambiental – SNSA do Ministério das Cidades. 

Bloco III de Objetivos - Estratégia para a sustentabilidade urbana e rural 

Objetivo 10 - Gestão do espaço urbano e a autoridade metropolitana 

Ministério das Cidades-  Tem a missão de unificar as políticas setorais, envolver a 
sociedade nos processos decisórios, implantar o Estatuto da Cidade e, sobretudo, 
apoiar os municípios no esforço de planejar e gerir o uso e a ocupação do solo. 
Além disso realçou o papel institucional da prefeituras, com programas de 
capacitação e assistência técnica; promoveu a regularização fundiária, ampliando as 
alternativas de acesso à moradia e de urbanização dos assentamentos precários; 
aumentou e tornou contínuos os investimentos em infraestrutura, especialmente em 
termos de saneamento  e transporte coletivo; e estimulou a participação qualificada 
dos cidadãos na concepção e no monitoramento das ações. 

Política Nacional de Desenvolvimento Urbano adota uma tese central e diversas 
teses secundárias. A tese central é a de que vivemos uma Crise Urbana que exige 
uma política nacional orientadora e coordenadora de esforços, planos, ações e 
investimentos dos vários níveis de governo e, também, dos legislativos, do judiciário, 
do setor privado e da sociedade civil. 

Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas- Criado pela Agência Nacional de 
Águas (ANA) em março de 2001, o Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas 
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(Prodes), também conhecidas como “programa de compra de esgoto tratado”, é uma 
iniciativa inovadora: não financia obras ou equipamentos, paga pelos resultados 
alcançados, ou seja, pelo esgoto efetivamente tratado. 

Objetivo 11 - Desenvolvimento sustentável do Brasil rural 

Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) - Orientada 
pelo Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pronater), a 
PNATER foi elaborada a partir dos princípios do desenvolvimento sustentável, 
incluindo a diversidade de categorias e atividades da agricultura familiar, e 
considerando elementos como gênero, geração e etnia e o papel das organizações 
governamentais e não governamentais. 

Programa Aquisição de Alimentos (PAA) -  A Lei nº 11.947/2009 determina a 
utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados pelo FNDE (Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação) para alimentação escolar, na compra de produtos 
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, 
priorizando os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais 
indígenas e comunidades quilombolas (de acordo com o Artigo 14). 

Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais - O 
PRONAT engloba programas do Governo Federal que visam criar oportunidades 
para que as populações rurais alcancem plena cidadania. Isso é realizado por meio 
da promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural, de modo a 
propiciar aumento da capacidade produtiva, geração de empregos e melhoria de 
renda. 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) - O 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) financia 
projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e 
assentados da reforma agrária. O programa possui as mais baixas taxas de juros 
dos financiamentos rurais, além das menores taxas de inadimplência entre os 
sistemas de crédito do País. 

Programa Territórios da Cidadania - O Territórios da Cidadania tem como objetivos 
promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de 
cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. A 
participação social e a integração de ações entre Governo Federal, estados e 
municípios são fundamentais para a construção dessa estratégia. 

Objetivo 12 - Promoção da agricultura sustentável 

Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) e o Programa 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na 
Reforma Agrária (Pronater) - A  lei  12.188/2010 institui a Política Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) e o Programa Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária 
(Pronater) e define os princípios e os objetivos dos serviços de assistência técnica e 
extensão rural. 

Programa Agricultura de Baixo Carbono (Programa ABC) - Criado em 2010 pelo 
Governo Federal, desenvolvido para mitigar e reduzir a emissão dos gases do efeito 
estufa - gás carbônico (CO2), gás metano (CH4) e óxido nitroso - através de 
incentivos e recursos para os produtores rurais adotarem técnicas agrícolas 
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sustentáveis, de forma a difundir uma nova agricultura sustentável a ser adotada 
pelos agricultores, reduzindo assim os impactos do aquecimento global. 

Objetivo 13 - Promover a Agenda 21 Local e o desenvolvimento integrado e 
sustentável 

Passo a Passo da Agenda 21 Local - A Coordenação da Agenda 21, da Secretaria 
de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável do MMA, tem como um de seus 
focos prioritários a ação nos diferentes arranjos territoriais possíveis para a 
construção de uma Agenda 21 Local. Temos como exemplos da ação com foco local 
o trabalho desenvolvido em municípios, consórcio de municípios, estados, bacias 
hidrográficas, unidades de conservação e territorialidades de finidas pelos nossos 
parceiros institucionais. E ainda precisamos fazer referência às parcerias que nos 
levam à Agenda 21 na Escola e à Agenda 21 na Empresa. 

Pesquisa de Informações Municipais  (MUNIC) - A Pesquisa de Informações Básicas 
Municipais - Munic efetua, periodicamente, um levantamento pormenorizado de 
informações sobre a estrutura, a dinâmica e o funcionamento das instituições 
públicas municipais, em especial a prefeitura, compreendendo, também, diferentes 
políticas e setores que envolvem o governo municipal e a municipalidade. 

Pesquisa Nacional das Agendas 21 Locais -Sumário Executivo - 2009 - Em 2002 foi 
concluída a Agenda 21 Brasileira e, a partir de 2003, iniciou-se a fase de 
implementação assistida pela Comissão de Políticas para o Desenvolvimento 
Sustentável (CPDS) com a inclusão do Programa no Plano Plurianual (PPA) 
20042007 do Governo Federal, renovado no PPA 2008-2011. O Programa hoje 
contém as seguintes ações: elaborar e implementar as Agendas 21 Locais e 
formação continuada em Agenda 21 Local. 

Plano Plurianual PPA (2004-2007; 2008-2011; 2012-2015) - Os três últimos PPA's, 
2004-2007, 2008-2011 e 2012-2015, recuperaram a dimensão política do 
planejamento ao trazer para o centro da agenda de desenvolvimento a inclusão 
social e a equidade. Nos planos estão declaradas a estratégia do atual modelo de 
desenvolvimento brasileiro. Suas metas são: Apoiar a atualização e a 
implementação de 100 Planos Locais de Desenvolvimento Sustentável, em âmbito 
municipal e fomentar a implementação de projetos socioambientais abrangendo 200 
municípios brasileiros. 

Programa Agenda 21 Local -  A Agenda 21 Local é um instrumento de planejamento 
de políticas públicas que  envolve tanto a sociedade civil e o governo em um 
processo amplo e participativo de consulta sobre os problemas ambientais, sociais e 
econômicos locais e o debate sobre soluções para esses problemas através da 
identificação e implementação de ações concretas que visem o desenvolvimento 
sustentável local. 

Rede Brasileira de Agendas 21 Locais - O principal objetivo da Rede é o de articular 
processos de Agenda 21 local, envolvendo diversos setores da sociedade, do 
segmento empresarial e governos locais, em todas as cinco regiões do país, para 
promover o intercâmbio de experiências, fortalecer a implementação dessas 
Agendas 21 Locais e estimular a construção de novos processos mediante a 
interação em Rede. Os contatos para a criação e funcionamento da Rede serão 
feitos inicialmente por meio das instâncias (fóruns, conselhos, comissões, comitês) 
que desenvolvem e coordenam processos de Agenda 21 local. 

Objetivo 14 - Implantar o transporte de massa e a mobilidade sustentável 
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Política Nacional de Trânsito (PNT) - Instituída em 2004, traçou diretrizes para 
garantir a mobilidade de toda a  população, com segurança e qualidade ambiental. 
Com esse intuito, o código de Trânsito Brasileiro também passou por evoluções. 
Foram desenvolvidas ações de fortalecimento institucional e apoio à elaboração de 
Planos Diretores de Transporte e Mobilidade Urbana para áreas metropolitanas de 
interesse nacional. 

Política Nacional de Mobilidade Urbana - Na Lei nº 12.587, 3 de janeiro de 2012 da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana, constam os instrumentos fundamentais para 
a sustentabilidade do setor, tais como a gestão democrática e o controle social do 
planejamento e avaliação da política; a integração dos planejamentos setoriais de 
habitação e saneamento básico e gestão do uso do solo à política de mobilidade; a 
articulação interinstucional dos órgãos gestores, bem como a integração física, 
tarifária e operacional entre os diferentes modos. 

Bloco IV de Objetivos - Recursos naturais estratégicos: água, biodiversidade e 
florestas 

Objetivo 15 - Preservar a quantidade e melhorar a qualidade da água nas 
bacias hidrográficas 

Agência Nacional de Águas (ANA) - A Agência Nacional de Águas (ANA), ampliou 
sua articulação com usuários de recursos hídricos, comitês de rios de domínio da 
União e agências de água, o que contribuiu para a cobrança pelo direito de uso de 
recursos hídricos nas principais bacias hidrográficas federais. 

Pacto Nacional pela Gestão das Águas - Para celebrar o Dia Mundial da Água e o 
Ano Internacional de Cooperação pela Água, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e 
a Agência Nacional de Águas (ANA) lançaram, em 21 de março de 2013, um 
programa de incentivo financeiro, por meio de pagamentos por resultados, para 
fortalecer a gestão das águas nos estados. 

Política Nacional do Saneamento (Lei 11.445/2007) - Em 2007 foi sancionada a lei 
11.445/2007, o Marco Regulatório do Saneamento, consolidando o conceito de 
saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. 

Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - O 
Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (PRSF) é 
coordenado pela Secretaria- Executiva do Ministério do Meio Ambiente, em parceria 
com o Ministério da Integração Nacional. Com prazo de execução de 20 anos, suas 
ações estão inseridas no Programa de revitalização de bacias hidrográficas com 
vulnerabilidade ambiental do Plano Plurianual (PPA 2004/2007) e será 
complementado por outras ações previstas em vários programas federais do PPA. 
As ações de revitalização são executadas de acordo com a Política Nacional de 
Meio Ambiente - Lei nº. 6.938/81, Política Nacional de Recursos Hídricos - Lei nº. 
9.433/97 e a Política Nacional de Saneamento - Lei nº.11.445/07. 

Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas - O Programa de Revitalização 
de Bacias Hidrográficas tem como objetivo recuperar, preservar e conservar as 
bacias hidrográficas por meio de ações integradas e permanentes que promovam o 
uso sustentável dos recursos naturais, a melhoria das condições socioambientais e o 
aumento da disponibilidade de água, com qualidade. 
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Objetivo 16 - Política florestal, controle do desmatamento e corredores de 
biodiversidade 

Grupo Permanente de Trabalho Interministerial (GPTI) - Propor medidas e coordenar 
ações que visem a redução dos índices de desmatamento na Amazônia Legal, por 
meio dos seguintes instrumentos: Ordenamento fundiário nos municípios que 
compõem o Arco de Desmatamento;Incentivos fiscais e creditícios com o objetivo de 
aumentar a eficiência econômica e a sustentabilidade de áreas já desmatadas; 
Procedimentos para a implantação de obras de infra-estrutura ambientalmente 
sustentáveis; Geração de emprego e renda em atividades de recuperação de áreas 
alteradas; Incorporação ao processo produtivo de áreas abertas e abandonadas e 
manejo das áreas florestais; Atuação integrada dos órgãos federais responsáveis 
pelo monitoramento e a fiscalização de atividades ilegais no Arco de Desmatamento; 
e Outros que julgar pertinentes. 

Instituto Chico Mendes – Cabe ao Instituto Chico Mendes executar as ações do 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação, podendo propor, implantar, gerir, 
proteger, fiscalizar e monitorar as UCs instituídas pela União. Cabe a ele ainda 
fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação 
da biodiversidade e exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das 
Unidades de Conservação federais. 

Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 
(PPCDAm) - O Governo Federal lançou o Plano de Ação para Prevenção e Controle 
do Desmatamento da Amazônia Legal (PPCDAm) para o controle de intensos 
desmatamentos gerados no período de 1995-2002, como resultado da articulação 
de 13 ministérios. 

Plano Amazônia Sustentável - O Plano Amazônia Sustentável (PAS) propõe um 
conjunto de diretrizes para orientar o desenvolvimento sustentável da Amazônia com 
valorização da diversidade sociocultural e ecológica e redução das desigualdades 
regionais. Sua elaboração envolveu a participação dos governos dos nove estados 
da região amazônica e expressivos segmentos da sociedade civil por meio das 
consultas públicas que mobilizaram seis mil pessoas na região. 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais (PNPCT) - A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) foi instituída, em 2007, por meio do 
Decreto nº 6.040. A Política é uma ação do Governo Federal que busca promover o 
desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase 
no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, 
ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, 
suas formas de organização e suas instituições. 

Política Nacional de Gestão de Florestas Públicas (Lei 11.284/06) - A criação da Lei 
de Gestão de Florestas Públicas obedeceu à necessidade de o Estado dispor de um 
instrumento legal para ordenar o uso e a conservação das florestas públicas em 
longo prazo. 

Programa Federal de Regularização Ambiental das Propriedades Rurais - A partir da 
entrada em vigor do novo Código Florestal, os Estados e o Distrito Federal terão 
prazo de um ano, prorrogável por apenas mais doze meses, para implantar 
Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, 
cujas normas gerais serão definidas pela União em até 180 dias após a publicação 
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da lei. O produtor rural também terá dois anos para aderir ao PRA, desde que tenha 
feito a sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural. 

Protocolo de Intenções pela Responsabilidade Socioambiental - A Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban) assinou Protocolo de Intenções como Ministério do 
Meio ambiente, assumindo o esforço de empreender políticas socioambientais 
perante as instituições financeiras, visando estimular práticas sustentáveis, seguindo 
os mesmos princípios do Protocolo Verde assinado pelos bancos públicos. 

Serviço Florestal brasileiro (SFB)-  Tem a missão de conciliar uso e conservação das 
florestas, valorizando-as em benefício das gerações presentes e futuras, por meio da 
gestão de florestas públicas, da construção de conhecimento, do desenvolvimento 
de capacidades e da oferta de serviços especializados. 

Sistema Nacional de Unidades de  Conservação (SNUC) - O Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC) é o conjunto de unidades de conservação (UC) 
federais, estaduais e municipais. É composto por 12 categorias de UC, cujos 
objetivos específicos se diferenciam quanto à forma de proteção e usos permitidos: 
aquelas que precisam de maiores cuidados, pela sua fragilidade e particularidades, 
e aquelas que podem ser utilizadas de forma sustentável e conservadas ao mesmo 
tempo. 

Bloco V  de Objetivos- Governança e ética para a promoção da sustentabilidade 

Objetivo 17 - Descentralização e o pacto federativo: parcerias, consórcios e o 
poder local 

Fundo de Participação dos Estados (FPE)  -  O Fundo de Participação dos Estados é 
um dos sistemas de transferência de recursos do governo federal para os estados, 
criado em 1967, com o objetivo de redistribuir a renda e promover o equilíbrio 
socioeconômico entre os estados. 

Fundo de Participação dos Municípios -  O Fundo de Participação dos Municípios é 
uma transferência constitucional (CF,Art. 159, I, b), da União para os Estados e o 
Distrito Federal, composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A distribuição dos recursos aos 
Municípios é feita de acordo com o número de habitantes, onde são fixadas faixas 
populacionais, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual. 

Comitê de Articulação Federativa - O Portal Federativo é um sitio eletrônico 
desenvolvido pelo Governo Federal com o objetivo de agregar informações de 
interesse dos entes federados. Trata-se do principal portal de relacionamento entre a 
União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Atualmente, está sob a gestão 
da Subchefia de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República – SAF/SRI/PR. 

Objetivo 18 - Modernização do Estado: gestão ambiental e instrumentos 
econômicos 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo  (MDL) - Criado pelo Protocolo de Quioto, o 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo é um instrumento pelo qual os países em 
desenvolvimento podem vender no mercado global os resultados de projeto de 
redução de emissão de CO2 ou de captura de carbono, transformados em Reduções 
Certificadas de Emissões (RCEs). Os compradores das RCEs são os países ricos, 
que têm metas de redução de gases de efeito estufa a serem cumpridas e que pode 
usar certificados para auxiliar na obtenção de suas metas. 
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Portal Nacional de Licenciamento  Ambiental - Integrado ao Sistema Nacional de 
Informação sobre Meio Ambiente (Sinima), o Portal Nacional de Licenciamento 
Ambiental (PNLA) foi criado para agregar e sistematizar informações sobre o 
licenciamento ambiental e facilitar o acesso público gerado em todas as esferas de 
governo: federal, estadual, distrital e municipal. Além do objetivo de disponibilizar 
informações, o PNLA também é ferramenta de suporte à formulação de políticas e 
diretrizes de ação das entidades formadoras do Sisnama e, ainda, cumpre uma das 
diretrizes das Conferências Nacionais de Meio Ambiente (CNMA), realizadas em 
2003, 2005 e 2008, que representam importante marco da gestão ambiental 
participativa no Brasil. 

Bolsa Verde - O Programa Bolsa Verde faz parte do Plano Brasil sem Miséria e seu 
nome oficial  é Programa de Apoio à Conservação Ambiental. O Programa é 
coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e possui vários parceiros. Os 
objetivos do Programa são: Incentivar a conservação dos ecossistemas, entendida 
como sua manutenção e uso sustentável, Promover a cidadania; Melhorar as 
condições de vida e elevar a renda população beneficiária; e Incentivar a 
participação de seus beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, 
educacional, técnica e profissional. 

Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais - O Programa Nacional 
de Capacitação de Gestores Ambientais foi lançado oficialmente dia 23 de agosto de 
2005 e instituído por meio da Portaria do Ministério do Meio Ambiente n° 286 de 29 
de setembro de 2005, sendo concebido para atender uma demanda da 1º 
Conferência Nacional do Meio Ambiente, realizada em 2003. O Programa Nacional 
de Capacitação de Gestores Ambientais tem o objetivo de formar e capacitar os 
agentes responsáveis pela elaboração e implementação da Política Municipal de 
Meio Ambiente, por meio da criação de um Sistema Municipal de Meio Ambiente, 
fortalecendo o Sisnama. 

Programa Produtor de Água - O Programa Produtor de Água, é um exemplo do uso 
de instrumentos econômicos para a sustentabilidade, ao fomentar a criação de 
engenharia institucional e financeira que permita a remuneração dos produtores 
rurais pela conservação de água e solo em suas prioridades. 

Sistema Informatizado de Licenciamento Ambiental - Pretende-se que o sistema 
informatizado de Licenciamento Ambiental agilize os trabalhos e as comunicações 
inerentes ao processo de licenciamento e permita maior visibilidade e transparência 
para os processos de licenciamento em tramitação no Ibama. 

Sistema Nacional de Meio Ambiente  (SISNAMA) - A atuação do SISNAMA se dará 
mediante articulação coordenada dos Órgãos e entidades que o constituem, 
observado o acesso da opinião pública às informações relativas as agressões ao 
meio ambiente e às ações de proteção ambiental, na forma estabelecida pelo 
CONAMA. 

Objetivo 19 - Relações internacionais e governança global para o 
desenvolvimento sustentável 

Convenção Sobre Diversidade Biológica - Os objetivos desta Convenção, a serem 
cumpridos de acordo com as disposições pertinentes, são a conservação da 
diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição 
justa e eqùitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, 
mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência 
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adequada de tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre tais 
recursos e tecnologias, e mediante financiamento adequado. 

Estratégia Nacional para a Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação 
Florestal (REDD+) -A sigla para Redução de Emissões provenientes de 
Desmatamento e Degradação Florestal, vai além de desmatamento evitado e 
recuperação de florestas: o sinal + inclui “o papel da conservação, do manejo 
sustentável e do aumento de estoquesde carbono nas florestas”. REDD+ é uma 
estratégia em discussão na Convenção Quadro de Mudanças Climáticas que 
oferece incentivos (compensações) para os países em desenvolvimento reduzirem 
emissões de gases que provocam o efeito estufa provenientes de florestas e 
investirem em desenvolvimento sustentável e práticas de baixo carbono para o uso 
da terra. 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) - O PNUMA,  
principal autoridade global em meio ambiente, é a agência do Sistema das Nações 
Unidas (ONU) responsável por promover a conservação do meio ambiente e o uso 
eficiente de recursos no contexto do desenvolvimento sustentável. Estabelecido em 
1972, o PNUMA tem entre seus principais objetivos manter o estado do meio 
ambiente global sob contínuo monitoramento; alertar povos e nações sobre 
problemas e ameaças ao meio ambiente e recomendar medidas para aumentar a 
qualidade de vida da população sem comprometer os recursos e serviços ambientais 
das futuras gerações. 

Ministério das Relações Exteriores/Política  Ambiental - O Ministério das Relações 
Exteriores (MRE) é o órgão político da Administração direta cuja missão institucional 
é auxiliar o Presidente da República na formulação da política exterior do Brasil, 
assegurar sua execução, manter relações diplomáticas com governos de Estados 
estrangeiros, organismos e organizações internacionais e promover os interesses do 
Estado e da sociedade brasileiros no exterior. 

Objetivo 20 - Cultura cívica e novas identidades na sociedade da comunicação 

Conselho da Transparência Pública e Combate à Corrupção - O Conselho de 
Transparência Pública e Combate à Corrupção, órgão colegiado e consultivo 
vinculado à Controladoria-Geral da União, tem a finalidade de sugerir e debater 
medidas de aperfeiçoamento dos métodos e sistemas de controle e incremento da 
transparência na gestão da administração pública e estratégias de combate à 
corrupção e à impunidade. 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação - O conselho Nacional de Combate 
à Discriminação foi instituído para atuar na proposição e acompanhamento de 
políticas públicas envolvidas na defesa dos direitos sociais e individuais de vítimas 
de discriminação racial ou outra forma de intolerância. Em 2005, de acordo com o 
Decreto n.º 5.397, de 22 de março de 2005, o conselho passa a ser vinculado à 
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República que oferece 
apoio e suporte administrativo ao mesmo. Em 2005, a estrutura regimental do CNCD 
foi atualizada por meio do Decreto 5.397 de 22 de março, passando abarcar de 
forma explícita a participação de membros da população LGBT. 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável - O Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável (CNDRS) foi criado em 1999 com o objetivo de 
propor diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas ativas. 
Órgão colegiado integrante da estrutura básica do Ministério do Desenvolvimento 
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Agrário (MDA), o Conselho é um espaço de concertação e articulação entre os 
diferentes níveis de governo e as organizações da sociedade civil para o 
desenvolvimento rural sustentável, a reforma agrária e a agricultura familiar. 
Inicialmente era composto por representantes de nove ministérios, nove entidades 
da sociedade civil, e mais algumas instituições ambivalentes. 

Conselho Nacional de Saúde - O Conselho Nacional de Saúde (CNS) instância 
máxima de deliberação do Sistema Único de Saúde – SUS - de caráter permanente 
e deliberativo, tem como missão a deliberação, fiscalização, acompanhamento e 
monitoramento das políticas públicas de saúde. 

Conselho Nacional do Direito do Idoso -  O Conselho Nacional dos Direitos do Idoso 
(CNDI) é um órgão superior de natureza e deliberação colegiada, permanente, 
paritário e deliberativo, integrante da estrutura regimental da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República – SDH/PR ao qual zela pela aplicação da 
política nacional de atendimento ao idoso. 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - O Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) é fruto do processo de democratização do País, uma 
importante conquista da sociedade e se apoia em três eixos, que se mantém 
articulados entre si formando o Sistema de Atendimento e Garantia de Direitos. 

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência -  O CONADE - 
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência é um órgão 
superior de deliberação colegiada criado para acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento de uma política nacional para inclusão da pessoa com deficiência e 
das políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, 
cultura, turismo, desporto, lazer e política urbana dirigidos a esse grupo social. O 
CONADE faz parte da estrutura básica da Secretaria Especial dos Direitos Humanos 
da Presidência da República ( Lei 10.683/03, art. 24, parágrafo único) 

Secretaria de Políticas para Mulheres - A Secretaria de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República (SPM-PR) tem como principal objetivo promover a 
igualdade entre homens e mulheres e combater todas as formas de preconceito e 
discriminação herdadas de uma sociedade patriarcal e excludente. Desde a sua 
criação em 2003, pelo então Presidente Lula, a SPM vem lutando para a construção 
de um Brasil mais justo, igualitário e democrático, por meio da valorização da mulher 
e de sua inclusão no processo de desenvolvimento social, econômico, político e 
cultural do País. 

Secretaria Nacional de Articulação Social -  Compete à Secretaria Nacional de 
Articulação Social coordenar e articular as relações políticas do governo com os 
diferentes segmentos da sociedade civil; propor e apoiar novos instrumentos de 
participação social; definir e desenvolver metodologia para coleta de dados com a 
finalidade de subsidiar o acompanhamento das ações do governo em seu 
relacionamento com a sociedade civil; cooperar com os movimentos sociais na 
articulação das agendas e ações que fomentem o diálogo, a participação social e a 
educação popular; articular, fomentar e apoiar processos educativo formativos, em 
conjunto com os movimentos sociais, no âmbito das políticas públicas do Governo 
federal e exercer outras atribuições que lhe forem designadas pelo Ministro de 
Estado ou Secretário-Executivo. 

Plano Nacional de Cultura - O Plano Nacional de Cultura (PNC), instituído pela Lei 
12.343, de 2 de dezembro de 2010, tem por finalidade o planejamento e 
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implementação de políticas públicas de longo prazo (até 2020) voltadas à proteção e 
promoção da diversidade cultural brasileira. Diversidade que se expressa em 
práticas, serviços e bens artísticos e culturais determinantes para o exercício da 
cidadania, a expressão simbólica e o desenvolvimento socioeconômico do País. 

Estatuto da Igualdade Racial - O Estatuto da Igualdade Racial foi criado com objetivo 
de formular, coordenar, e  articular as políticas e diretrizes para a promoção da 
igualdade racial e para garantir à população negra a igualdade de oportunidades, a 
preservação dos direitos étnicos individuais e coletivos e o combate intransigente a 
toda forma de discriminação. A nova lei é considerada uma das mais importantes 
ações afirmativas em prol da comunidade afro-brasileira, no sentido de resgatar, 
oficialmente, sua imensa contribuição histórica à constituição da nacionalidade. 

Objetivo 21 - Pedagogia da sustentabilidade: ética e solidariedade 

I Seminário Nacional de Controle Social -  Entre os dias 25 e 27 de setembro de 
2009, ocorreu o I Seminário Nacional de Controle Social, que teve o objetivo de 
apresentar boas práticas de participação da sociedade no acompanhamento e 
controle da gestão pública e de debater os limites e as possibilidades do exercício 
do controle social no Brasil. 

Política Nacional de Acesso à Informação Pública (Lei de Acesso à Informação - Lei 
nº 12.527/2011) - A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidenta da República em 18 
de novembro de2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de 
acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos 
três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Portal da 
Transparência O Portal da Transparência do Governo Federal é uma iniciativa da 
Controladoria- Geral da União (CGU), lançada em novembro de 2004, para 
assegurar a boa e correta aplicação dos recursos públicos. O objetivo é aumentar a 
transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o 
dinheiro público está sendo utilizado e ajude a fiscalizar. O Governo brasileiro 
acredita que a transparência é o melhor antídoto contra corrupção, dado que ela é 
mais um mecanismo indutor de que os gestores públicos ajam com responsabilidade 
epermite que a sociedade, com informações, colabore com o controle das ações de 
seus governantes, no intuito de checar se os recursos públicos estão sendo usados 
como deveriam. 

Programa Olho Vivo no Dinheiro Público - O Programa Olho Vivo no Dinheiro 
Público tem como objetivo o estímulo ao controle social, fazendo com que o cidadão 
contribua para a melhor aplicação dos recursos públicos no município de sua 
residência. Com a iniciativa, a CGU busca sensibilizar e orientar conselheiros 
municipais, lideranças locais, agentes públicos municipais, professores e alunos 
sobre a importância da transparência na administração pública, da responsabilização 
e do cumprimento dos dispositivos legais. 

Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parcerias - 
"Convênios são acordos, ajustes ou qualquer outro instrumento que discipline a 
transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como participe, de um lado, órgão 
ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta , ou ainda, entidades 
privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, 
envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento 
de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação." Decreto nº 6.170, de 25 
de julho de 2007 
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