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RESUMO 

 

Os crescentes problemas ambientais e de desenvolvimento contemporâneos tem 
demandado autoridades governamentais e representantes de grupos de interesse a 
pensarem e negociarem políticas na forma de acordos globais que busquem 
conciliar ambiente e desenvolvimento, a exemplo de agendas de desenvolvimento 
sustentável aprovadas em 1992 e revistas em 2012 na Rio+20, entre outros. A 
complexidade de tais problemas requer uma abordagem multidimensional que inclui 
dimensão ambiental, social e econômica, além da dimensão institucional que 
especificamente contempla as condições para viabilizar a implementação de 
agendas de desenvolvimento sustentável.  Como parte da dimensão institucional, 
estão as políticas públicas, que podem ser atualizadas, renovadas e alinhadas para 
contribuírem na implementação de agendas de desenvolvimento sustentável. Tal 
complexidade dos problemas ambientais e de desenvolvimento requer, também, 
uma abordagem que inclua agendas na esfera pública e na esfera privada que se 
alinhem e se comuniquem nas escalas global, nacional, estadual, municipal e 
organizacional. O presente estudo é um desdobramento das conclusões sobre os 
resultados alcançados no projeto de pesquisa de iniciação científica que buscou a 
elaboração de um modelo de análise da contribuição de políticas municipais para 
dimensões e temas do desenvolvimento sustentável. O estudo adota um recorte em 
escala global, considerando a aprovação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, em setembro de 2015 no âmbito da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, e um recorte em escala municipal, quanto a políticas públicas aprovadas 
entre 2008 e 2013, na forma de leis municipais, em 12 capitais de estados nas 
regiões Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. O modelo analítico 
e sua base de dados de leis municipais foram revistos e atualizados diante dos 
conteúdos abrangidos pelos 17 objetivos globais de desenvolvimento sustentável da 
Agenda 2030 e pode ser validado para sua adoção adequada para a escala 
municipal de políticas públicas no contexto das atribuições constitucionais de 
Municípios no Brasil. Entretanto, verificou-se que a Agenda 2030 apresenta lacunas 
em temas de políticas públicas municipais que contribuam para o desenvolvimento 
sustentável e que fazem parte do contexto das atribuições constitucionais dos 
municípios brasileiros. Ao mesmo tempo, há temas da Agenda 2030 que não foram 
contempladas nos resultados de leis municipais ou até nem possam ser 
contempladas por leis municipais no escopo de atribuições constitucionais dos 
municípios. Diante dos resultados, o estudo conclui com recomendações em lacunas 
para futuros estudos. 

Palavras-chave: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Políticas Públicas. 
Legislação Municipal. Câmara de Vereadores. Organização das Nações Unidas. 



ABSTRACT 

 

The growing contemporary environmental and development problems have been 
raising attention from governmental authorities and representatives of interest groups 
to think about and negotiate policies as global agreements that seek to reconcile 
environment and development, such as the agendas for sustainable development, 
finance for development and climate change, among others. The complexity of these 
issues requires a multidimensional approach which includes the environmental, 
social and economic dimensions, as well as the institutional dimension which 
specifically defines the conditions to enable the implementation of sustainable 
development agendas. As part of the institutional dimension, there are the public 
policies, which could be updated, renewed and aligned as to contribute to the 
implementation of sustainable development agendas. Such complexity of 
environmental and development problems also requires an approach that includes 
the alignment and communication of agendas in the public and private spheres at 
global, national, provincial, municipal/local and organizational scales. This research is 
a derivation on findings of previous research project that aimed to propose an 
analytical model connecting themes of public policies of municipalities in Brazil and 
their contribution to sustainable development issues. This research has adopted an 
approach connecting two scales: on the one hand, the global scale, considering the 
approval, under the United Nations General Assembly, of the Agenda 2030 for 
Sustainable Development in September 2015; and, on the other hand, the municipal 
scale of public policies approved between 2008 and 2013, in the form of municipal 
laws in 12 provinces´ capitals in the South, Southeast, North, Northeast and Midwest 
regions of Brazil. The previous research analytical model and its legislation database 
have been reviewed as to consider an additional variable on the contents covered by 
the 17 global sustainable development objectives of Agenda 2030.  Results could 
validate the revised analytical model on the contents of public policies approved in 12 
Municipalities in Brazil according to the 17 sustainable development goals of the 
2030 Agenda for Sustainable Development, considering the Brazilian Constitution 
definition on legal attributions of Municipalities. However, it was found that Agenda 
2030 has gaps in areas of municipal public policies that could also contribute to 
sustainable development issues and that are currently in the scope of the 
constitutional attributions of Brazilian Municipalities. At the same time, there are 
global sustainable development goals of Agenda 2030 which were not found in the 
results of municipal laws related to themes of municipal public policies, suggesting 
that some sustainable development goals in the Agenda 2030 might not be covered 
by municipal laws in the scope of constitutional attribution of Brazilian Municipalities. 
The study concludes with recommendations for research issues in future studies to 
complement current findings. 

Keywords: sustainable development goals, public policy, municipal legislation, city 
council, The United Nations. 
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INTRODUÇÃO 

Contextualização 

Este trabalho de conclusão de curso tem como foco a escala municipal em políticas 
públicas que contribuam para a implementação de agendas de desenvolvimento 
sustentável. Propõe avanços, por ser um desdobramento das conclusões sobre os 
resultados alcançados no projeto de pesquisa de iniciação científica, do tipo 
exploratória e metodológica e sob título “Mapeamento de políticas municipais de 
desenvolvimento territorial sustentável nas cidades-sede da Copa Fifa 2014 e Jogos 
Olímpicos Rio 2016”, realizada no período de agosto de 2013 a julho de 2014, com 
apoio de recursos do Edital Pibic CNPq/Uff.   

O método então proposto na iniciação científica como modelo de análise foi testado 
quanto à sua aplicação em 12 municípios e por vários estudantes com graus 
distintos de conhecimento sobre o tema. O universo da pesquisa foram as leis 
municipais publicadas nas Câmaras Municipais de Vereadores referente às 12 
capitais onde foram planejados os eventos de Jogos da Copa do Mundo de 2014 e 
dos Jogos Olímpicos de 2016, sendo as seguintes capitais: Rio de Janeiro-RJ, São 
Paulo-SP, Belo Horizonte-MG, Porto Alegre-RS, Brasília-DF, Cuiabá-MT, Curitiba-
PR, Fortaleza-CE, Manaus-AM, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA) e a cidade-
sede dos Jogos Olímpicos em 2016 (Rio de Janeiro-RJ). Com amostragem seguindo 
critérios temporais que iniciaram no ano em que as capitais foram comunicadas que 
seriam sede desses jogos internacionais, optamos por selecionar leis publicadas no 
período de 01/01/2008 a 30/09/2013.  

O projeto de pesquisa em 2013/2014 e este trabalho de conclusão de curso, como 
desdobramento, são parte de programa de estudos no Núcleo de Estudos em 
EcoPolíticas e EConsCiencias1, sob coordenação da Profa. Patricia Almeida Ashley, 
sobre a dimensão institucional do desenvolvimento sustentável nas múltiplas escalas 
global, continental/regional, nacional e subnacional.  A dimensão institucional do 
desenvolvimento sustentável trata dos meios de implementação de agendas de 
desenvolvimento sustentável, o que inclui políticas públicas. Especificamente como 
foco daquele projeto de iniciação científica e deste trabalho de conclusão de curso 
está a escala municipal quanto a temas de políticas públicas que contribuam para as 
condições institucionais municipais para a implementação do desenvolvimento 
sustentável, tendo o objetivo geral de conceber e propor um modelo para análise de 
leis pertinentes ao desenvolvimento sustentável em escala municipal.   

                                            
1
 O Núcleo de Estudos em EcoPolíticas e EConsCiencias é grupo de pesquisa credenciado pelo 

CNPq e vinculado ao Departamento de Análise Geoambiental do Instituto de Geociências da 
Universidade Federal Fluminense, sob liderança da Profa. Patricia Almeida Ashley, Professora 
Associada 40h D.E. vinculada a este departamento. 



 

 

O modelo analítico elaborado em 2013/2014 

A pesquisa de iniciação científica (FERREIRA et.al., 2014) teve fins exploratórios e 
metodológicos e contou com seis etapas sequenciais ao longo de agosto de 2013 a 
julho de 2014, visando propor, testar e aperfeiçoar um modelo de categorização e 
análise de leis municipais que tratassem de políticas públicas que pudessem 
contribuir para a implementação do desenvolvimento sustentável.   

O critério e orientação para a busca de leis municipais em websites de Câmaras 
Municipais de Vereadores foi elaborado pela professora orientadora2 e contemplou 
uma detalhada análise da ementa e do corpo de texto de leis municipais aprovadas 
e publicadas entre janeiro de 2008 e setembro de 2013 e que pudessem ser 
selecionadas e classificadas como políticas públicas.   

O modelo analítico preliminar apresentava cinco variáveis: Resumo (do tipo texto, 
com até 255 caracteres), Dimensão de Desenvolvimento Sustentável (DDS – com 4 
dimensões) Temas de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável 
(TPPDS – com oito temas, ver Quadro 1), Percepção de Impacto Potencial (PIP – 
escala ordinal com 4 pontos) e Qualidade Textual (QT – do tipo binária), para 
analisar as leis municipais.  

Quadro 1. Temas de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável – TPPDS  

(Ashley e Ferreira, 2014)
3
  

SIGLA 
ADOTADA 

TEMA DESCRIÇÃO 

TPPDS 1 Políticas de Apoio e Fomento à Inclusão e 
Qualidade Laboral, ao 
Empreendedorismo, Desenvolvimento e 
Inovação na Economia 

Refere-se a políticas para a inclusão e 
qualidade laboral, à criação, incubação, 
desenvolvimento e inovação em 
organizações, redes, processos e 
produtos pertinentes à economia em 
diversas escalas que afetem ou sejam 
afetadas pelas atividades, coletivos e 
organizações situadas ou com atuação 
no município, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável. 

                                            
2
 Estamos em fase de restrição de comunicação sobre detalhes da metodologia, em vista de Termo 

de Confidencialidade dos participantes do Núcleo de Estudos em EcoPolíticas e EConsCiencias, 
seguindo instruções do Escritório de Transferência de Conhecimento – Etco, da Universidade Federal 
Fluminense.  Nesse sentido, suprimimos alguns detalhes da metodologia neste relatório de trabalho 
de conclusão de curso. 

3
 Proposto pela orientadora Patricia Almeida Ashley, testado e validado em iniciação científica por 

Daiany do Nascimento Ferreira, ainda não publicado, constando do relatório final de iniciação 
científica apresentado em agosto de 2014 à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da 
Universidade Federal Fluminense. 

Continua... 



 

 

  

TPPDS 2 Políticas de Direitos Sociais à Moradia e 
Transporte (Inclui Habitação, Saneamento e 
Mobilidade)  

Referente a políticas de habitação e 
saneamento básico abastecimento de 
água potável, limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos, esgotamento 
sanitário e drenagem e manejo de 
águas pluviais urbanas, conforme a 
Política Nacional de Saneamento (Lei 
11.445/2007 e seus desdobramentos), 
contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável. 

TPPDS 3 Políticas de Formação, Produção, 
Comunicação e Difusão de Culturas, 
Conhecimentos e Saberes (Inclui 
Educação, Comunicação, Cultura, Ciência, 
Tecnologia e Inovação) 

Refere-se a políticas de educação 
básica, técnica e profissionalizante, 
superior, de jovens e adultos, ao 
desenvolvimento e difusão das 
ciências, saberes, tecnologias e 
inovações, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável. 

TPPDS 4 Políticas de Organização, Planejamento e 
Administração das Funções de Estado, 
Poderes e Governo (Inclui Governança e 
Gestão de Políticas e Serviços Públicos e 
exclui Tributação e Finanças Públicas) 

Refere-se a políticas de organização, 
planejamento e administração de 
funções de Estado, Poderes e Governo, 
incluindo, elaboração, monitoramento e 
avaliação de políticas públicas, modelos 
de governança, transparência pública 
participação e controle social, formal e 
informal, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável. 

TPPDS 5 Políticas de Planejamento, Ordenamento 
e Controle Territorial Urbano e Rural 

Políticas de planejamento e 
ordenamento territorial urbano e rural 
no município, incluindo zoneamento 
ecológico-econômico, zoneamento, 
parcelamento, uso, ocupação, 
planejamento, fiscalização e controle 
territorial em solo sob autoridade 
municipal, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável. 

TPPDS 6 Políticas de Proteção e Gestão Ambiental 
e do Patrimônio de Bens Públicos e 
Comuns 

Todos os aspectos de condições 
institucionais para a formulação, 
implementação, monitoramento e 
avaliação de políticas públicas para a 
proteção, recuperação, uso e 
conservação dos recursos naturais em 
áreas urbanas e rurais, contribuindo 
para o desenvolvimento sustentável. 

Continuação 

Continuação 



 

 

 

TPPDS 7 Políticas de Proteção de Direitos 
Humanos, Seguridade Social, Segurança 
Alimentar e Nutricional, Qualidade Social 
e Comunitária (Exceto Educação, Meio 
Ambiente, Moradia e Mobilidade) 

A seguridade social compreende um 
conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência 
e à assistência social (art. 194 da 
Constituição Federal). Acrescente-se a 
essa categoria a proteção aos direitos 
humanos previstos pelo art. 5°e os 
direitos sociais previstos pelo art. 6° da 
Constituição Federal, (aqui estamos 
excetuando educação, moradia e 
transporte), explicitamente incluindo: os 
direitos sociais à saúde, à alimentação, 
ao trabalho, ao lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável. 

TPPDS 8 Políticas de Tributação e Finanças 
Públicas 

Refere-se à gestão fiscal e políticas de 
tributação e receitas públicas 
constitucionais ou por convênio, 
contrato, doações, financiamentos e 
outras fontes, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável. 

Após a elaboração do modelo foi realizado um teste piloto, em Porto Alegre e 
Curitiba, escolhidos aleatoriamente, para validação do mesmo. Com o modelo 
analítico validado, foi possível aplicá-lo nos outros dez municípios sedes dos jogos. 
Para isto, a equipe inicial do projeto de iniciação científica pode contar com a 
colaboração de mais oito estudantes participantes do núcleo de pesquisa e 
extensão4.  

Ocorreram diversas interpretações na equipe de nove estudantes sobre quais leis 
selecionar e como categorizá-la pelas variáveis do modelo analítico, mesmo diante 
do roteiro e com o passo a passo para a busca e seleção, sugerindo-se que tais 
interpretações são decorrentes de diversas experiências acadêmicas e profissionais 
prévias, o que afetou a seleção de leis municipais.  Verificamos que quanto maior a 
experiência prévia de coleta em outros municípios e a revisão pela orientadora, mais 
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coerentes eram as escolhas e classificações de leis municipais de acordo com os 
critérios do modelo analítico e roteiro de busca e seleção de leis municipais.   

Concluímos que há necessidade de uma formação básica para credenciar equipe 
com conhecimento no campo temático de políticas públicas, desenvolvimento 
sustentável e conhecimento das atribuições constitucionais de Municípios no Brasil, 
além do necessário treinamento para uso do roteiro de coleta e registro de dados 
sobre leis municipais.  Especialmente quanto à tarefa de classificar as variáveis 
Qualidade Textual e Percepção de Impacto Potencial da política pública.   

Por outro lado, mesmo combinando formação em desenvolvimento sustentável e 
treinamento para uso do roteiro do modelo analítico, tais condições podem não ser 
ainda suficientes para garantir a coerência ou objetividade nos critérios de 
classificação das leis municipais.  Um dos fatores é a falta de padronização dos 
sistemas de busca simples e avançada de leis municipais nos websites das 
Câmaras de Vereadores, que geram graus distintos de dificuldade para encontrar as 
leis pertinentes às palavras-chave do roteiro de coleta do modelo analítico.   

Para reduzir os riscos para uma possível incoerência entre as diversas 
classificações das leis municipais pela equipe de projeto, foi necessária uma total 
revisão das escolhas feitas pela equipe de projeto para validar a categorização das 
leis municipais coletadas, sendo feita essa revisão pela bolsista Pibic autora deste 
trabalho de conclusão de curso e uma segunda revisão feita pela orientadora, o que 
nos permitiu clareza sobre o que interpretamos em nossas escolhas de classificação 
das Leis municipais selecionadas e até o descarte de algumas que não seriam 
pertinentes aos objetivos do projeto.  

Adicionalmente, foi feita a inclusão de uma sexta variável no modelo analítico para 
filtragem dos registros de leis municipais no banco de dados, que foi denominada 
como Orientação Estratégica para o Desenvolvimento Sustentável (OEDS). Este 
filtro pela variável OEDS foi aplicado pela bolsista Pibic e depois revisto pela 
orientadora nas leis do banco de dados dos registros já previamente coletados em 
12 capitais e que explicitamente citavam termos relacionados ao desenvolvimento 
sustentável no corpo de texto da lei ou que tratavam de políticas inovadoras para 
proteção de recursos naturais ou de unidades de conservação ou de gestão de 
resíduos sólidos ou industriais.  

Em seguida, um teste final foi realizado em Cuiabá, com o modelo já validado e a 
base de dados sobre leis coletada, já revisada, para uma nova validação final do 
conceito e da metodologia de aplicação do modelo analítico.  Após aplicação ao 
caso de Cuiabá, foi gerada a consolidação e normalização de todas as leis 
municipais, o que totalizou 635 leis ordinárias e complementares nas 12 capitais, 
sendo 118 com orientação estratégica para o desenvolvimento sustentável. O 
modelo analítico validado durante a iniciação científica pode ser apresentado nas 
variáveis a seguir exibidas no Diagrama 1 no contexto do conteúdo de leis 
municipais que tratem de políticas públicas pertinentes e estas no âmbito da 
dimensão institucional do desenvolvimento sustentável. 
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Diagrama 1. Escopo de variáveis do modelo analítico de políticas públicas municipais – versão 2014 

Avanços e limites do modelo analítico e seus desdobramentos em 2015/2016 

Em 2013/2014, o estudo de iniciação científica permitiu propor, testar, validar e 
melhorar um modelo de coleta, categorização e análise de conteúdos de políticas 
públicas municipais que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável, caso 
sejam efetivamente viabilizadas sua aplicação no âmbito do Município para a sua 
correta aplicação de acordo com os conteúdos do corpo de texto das leis municipais.  

Por outro lado, o estudo não abrange o processo legislativo em que foram 
propostas, discutidas e aprovadas tais leis municipais.  Também não buscou 
conhecer se de fato estão sendo implementadas e o impacto para as agendas de 
desenvolvimento sustentável em Municípios.  Tais são limitações do recorte adotado 
no projeto de pesquisa, sendo também desafios e oportunidades para futuras 
pesquisas no escopo de leis municipais que tratem de políticas públicas que 
contribuam para a implementação do desenvolvimento sustentável. 

Em 2015, com a aprovação da nova agenda global de desenvolvimento sustentável 
aprovada por unanimidade pelos países membros da Organização das Nações 
Unidas (ONU), o modelo de análise de leis municipais, gerado a partir dos resultados 
e conclusão do projeto de iniciação científica, pode então ser ampliado e revistas as 
leis municipais para contemplar mais um atributo de análise pertinente aos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da agenda global Transformando 
nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.    

Neste contexto atual objeto de estudo no trabalho de conclusão de curso, a questão 
problema de estudo pode ser assim descrita: quais políticas públicas, na escala 
municipal, na forma de leis municipais, e segundo as atribuições constitucionais dos 



 

 

municípios e as funções governamentais do orçamento público, podem contribuir 
para os 17 objetivos da agenda global de desenvolvimento sustentável e como 
analisar e avaliar a contribuição de tais políticas, a partir da revisão de modelo 
aplicado a leis municipais aprovadas no período de 2008 a 2013 nas capitais onde 
foram realizados os jogos da Copa 2014 e serão realizados os jogos olímpicos em 
2016?   

Objetivos 

O objetivo geral, do trabalho de conclusão de curso, é propor um modelo de análise 
de políticas públicas municipais na forma de leis que contribuam para o 
desenvolvimento sustentável, considerando-se: a localização das políticas públicas; 
a percepção do impacto potencial da política pública sobre a sociedade, economia, 
ambiente e condições institucionais do município; os temas de políticas públicas a 
partir das atribuições constitucionais dos municípios e das funções governamentais 
do orçamento público; as dimensões do desenvolvimento sustentável; a orientação 
estratégica explícita da política pública para o desenvolvimento sustentável; e os 
objetivos da Agenda Global 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Como objetivos específicos do estudo estão:  

1. Analisar a Agenda Global 2030 quanto aos objetivos e metas de 
desenvolvimento sustentável e elaborar uma adequada categorização 
temática para uma nova variável ao modelo analítico elaborado em 
2013/2014; 

2. Incorporar e aplicar a variável tema de objetivo de desenvolvimento 
sustentável e revisar os resultados encontrados nos registros das 12 capitais; 

3. Apresentar a versão atualizada do modelo analítico e analisar os resultados 
de sua aplicação quanto às leis municipais registradas.    

Justificativa               

A relevância do projeto é por não terem sido encontrados estudos prévios que 
contemplem a escala municipal e a classificação de leis municipais, quanto ao tema 
de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. A nova Agenda 2030 
recomenda a implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável e seu 
acompanhamento e revisão na escala global, regional e nacional, mas não inclui 
diretrizes para acompanhamento e revisão da agenda na escala municipal.  O 
estudo contribui, nesse sentido, quanto as políticas públicas municipais. 

Dessa forma, a elaboração do modelo contribuirá para consulta georreferenciada e 
temática de leis pertinentes a políticas públicas municipais que contribuam5 para 
temas dos objetivos da Agenda 2030 nos municípios, além de verificar onde estão 
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que contribua para o desenvolvimento sustentável 



 

 

as lacunas e avanços nos temas das políticas públicas e nos temas dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável.   

Método 

A pesquisa pode ser classificada, quanto aos fins, como exploratória e metodológica. 
Exploratória por não haver estudos prévios que contemplem a escala municipal e a 
classificação de leis municipais quanto ao tema de desenvolvimento sustentável.  
Metodológica porque ela traz como resultado, do trabalho de conclusão de curso, 
um método para ser aplicado na análise de leis municipais e orientações para a sua 
aplicação por pesquisadores e profissionais no campo do desenvolvimento 
sustentável e da gestão pública.   

Quanto aos meios, a pesquisa é: documental, consultando websites de Câmaras 
Municipais para análise dos atos legislativos; é bibliográfica, pela leitura em fontes 
de referência sobre o desenvolvimento sustentável e sobre indicadores da dimensão 
institucional do desenvolvimento sustentável; e é pesquisa de campo, tendo como 
objetivo conhecer as atribuições e processos legislativos de uma Câmara Municipal 
de Vereadores específica, na fase preliminar de concepção de qualidade de texto 
legislativo e processo legislativo.  

O universo da pesquisa estão leis municipais publicadas nas Câmaras Municipais de 
Vereadores referente às 12 capitais onde foram planejados os eventos de Jogos da 
Copa 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, sendo as seguintes capitais: Rio de 
Janeiro-RJ, São Paulo-SP, Belo Horizonte-MG, Porto Alegre-RS, Brasília-DF, 
Cuiabá-MT, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Manaus-AM, Natal-RN, Recife-PE e 
Salvador-BA e a cidade-sede dos Jogos Olímpicos em 2016 Rio de Janeiro-RJ. 
Essas cidades foram escolhidas, devido aos grandes eventos que iriam sediar, 
sendo, dessa forma, de grande importância, ter uma legislação ambiental 
consolidada. Como amostragem, seguindo critérios temporais, optou-se por 
selecionar leis publicadas no período de 01/01/2008 a 30/09/2013, que iniciaram no 
ano que tais capitais foram comunicadas que seriam sede desses jogos 
internacionais e que se encerra  no período em que o modelo foi finalizado. 

Como limitações do método, já previstas pela delimitação do estudo, cabe ressaltar 
que não estamos pesquisando o processo legislativo que conduziu à proposição, 
discussão e aprovação das leis municipais levantadas, o que seria outro escopo de 
projeto, também oportuno futuramente para determinados casos de leis. Também 
não estamos levantando leis municipais aprovadas após a data limite de 30 de 
setembro de 2013 ou anteriores a 01 de janeiro de 2008, como foi explicitado quanto 
ao universo e amostra do estudo. 



 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico tratará de conceitos importantes, que são abordados no 
decorrer deste trabalho, e do caminho percorrido na construção da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável. A primeira seção trata dos conceitos de 
desenvolvimento sustentável e de políticas públicas, que norteiam este trabalho. A 
segunda seção refere-se aos antecedentes da Agenda 2030 e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável; a terceira seção aborda a forma como foi elaborada; a 
quarta seção traz o resultado final da agenda.  Diante da finalidade desse estudo 
que é a incorporação da variável de objetivo de desenvolvimento sustentável no 
modelo analítico de leis municipais, é apresentada uma quinta seção com propostas 
de temas de objetivos do desenvolvimento sustentável.  A sexta seção apresenta a 
atualização de escopo do modelo analítico de leis municipais, contemplando a 
variável tema de objetivo de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. 

Conceitos 

No século XIX, já existiam grupos, sendo estes naturalistas, artistas e amantes da 
natureza, que possuíam preocupação com a preservação da natureza 
(KRONEMBERGER, 2011). Com o passar do tempo essa atenção foi se 
intensificando, tendo ênfase internacionalmente através das Conferências das 
Nações Unidas, iniciando em 1972 na I Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia. Nesta Conferência foi produzida a 
Declaração sobre Ambiente Humano, ou Declaração de Estocolmo, onde se 
estabeleceram princípios para questões sobre meio ambiente, e onde, os tomadores 
de decisão foram advertidos sobre a existência de outras dimensões do 
desenvolvimento além da econômica (GUIMARÃES, 2009).  

O conceito de desenvolvimento passa a ser ligado ao de sustentabilidade em 1980. 
Em 1982, em Nairóbi, no Quênia, ocorreu um encontro para análise dos dez anos da 
Conferência de Estocolmo, no ano seguinte, foi criada a Comissão mundial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, e em 1987 foi publicado o relatório Nosso Futuro 
Comum, ou Relatório Brundtland, em que é definido o conceito de desenvolvimento 
sustentável, sendo este: “aquele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias 
necessidades” (Cnumad, 1991, p.46 apud KRONEMBERGER, 2011, p.21). Este 
conceito foi difundido na Rio-92, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento. Uma das formas de se alcançar esse 
desenvolvimento sustentável é por meio de políticas públicas na forma de leis. 

As Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos 
(nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade 
e o interesse público (SEBRAE/MG, 2008). A proposta de uma política pública, em 
forma de lei, pode ser por iniciativa do poder legislativo, executivo e por iniciativa 
popular. A formulação de uma política pública é de competência do sistema político, 
que pode ser feita pela assembleia ou chefe de governo. O processo de formulação 



 

 

possui algumas etapas estabelecidas pela Constituição. Essas etapas são: a 
iniciativa de lei, discussão, votação, aprovação, sanção, promulgação, publicação e 
vigência da lei. Este estudo buscará compreender como as políticas públicas podem 
contribuir para a implementação da Agenda 2030. 

Antecedentes da Agenda 2030 

Em setembro de 2000, na Cúpula do Milênio, na Assembleia Geral da ONU, em 
Nova Iorque, foram estabelecidos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM) a serem realizados até 2015. Esses, eram compostos por 8 objetivos e 21 
metas. Os ODM abordavam questões relativas ao combate a pobreza e à fome, à 
promoção da educação, da igualdade de gênero e de políticas de saúde, 
saneamento, habitação e meio ambiente, com prazo de alcance dos objetivos em 
2015 (VENÂNCIO, 2015). 

Em 2012, junto com o prazo da agenda ODM chegando ao fim também anunciava-
se o momento de revisão da Agenda 21 proposta na Rio-92 e, durante a Rio+20, na 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, os Estados-
membros da ONU deliberaram pela convergência de agendas de desenvolvimento e 
de meio ambiente, iniciando-se o processo de formação de uma nova Agenda pós-
2015, a partir do documento final da Conferência: “O Futuro que Queremos”.  

A Agenda Pós-2015 passaria a contemplar objetivos de desenvolvimento 
sustentável aplicável ao período de 2016 a 2030 e convergindo os desafios de 
desenvolvimento, focalizados no combate à pobreza e à fome propostos pelos ODM, 
e os desafios ambientais contemporâneos.  Além de ser uma prorrogação dos ODM, 
a Agenda-2015 conta com uma perspectiva abrangente e universal distinta dos 
ODM, visto que seus compromissos incluem objetivos a serem alcançados tanto em 
países desenvolvidos quanto em países menos desenvolvidos e países emergentes. 

A agenda anterior dos oito objetivos de desenvolvimento do milênio - ODM foi então 
considerada insuficiente e incompleta para lidar com o tema de meio ambiente e 
desenvolvimento de forma universal, demandando-se que pudéssemos ter uma 
agenda que contemplasse mais claramente as dimensões ambiental, social, 
econômica e institucional do desenvolvimento sustentável. Dessa forma, a Rio+20 
une questões prioritárias para o desenvolvimento sustentável, e afirma que o foco da 
nova agenda será o Sistema Terra.  

Elaboração da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável 

Iniciou-se uma série de discussões acerca da nova agenda, iniciando-se logo após a 
Rio+20 e culminando na aprovação da nova Agenda 2030 em setembro de 2015. 
Para isso, foram estabelecidos grupos e fóruns de discussões no âmbito da 
Secretaria Geral da ONU, destacando-se inicialmente o Fórum de Alto Nível de 
Pessoas Eminentes (2012-2013), formado por especialistas e políticos de alto nível 
no âmbito dos Estados membros da ONU para discutir sobre a nova agenda de 
desenvolvimento, a exemplo da Ministra de Meio Ambiente do governo federal do 
Brasil e o Primeiro Ministro do Reino Unido. Esse fórum analisou os ODM sobre 



 

 

seus pontos fortes e fracos e, a partir disso, refletir sobre os novos desafios diante 
das questões ambientais e de desenvolvimento em escala global. 

Além do Fórum, foram promovidos desde 2013, pela Secretaria-Geral e organismos 
no âmbito da ONU, diversos diálogos globais, regionais e temáticos, presenciais e 
virtuais, permitindo ampla participação e transparência quanto ao registro e 
divulgação das manifestações e declarações nos encontros presenciais e nos 
espaços virtuais para que a sociedade pudesse opinar acerca da nova agenda. 
Também foram iniciados pela Secretaria Geral da ONU: Diálogos pelo Pacto Global, 
Grupos de Trabalho da ONU, e outras iniciativas e parcerias, como a Rede de 
Soluções do Desenvolvimento Sustentável. 

No âmbito da Assembleia Geral da ONU, para a negociação intergovernamental 
entre os Estados-membros da ONU, foi estabelecido, como órgão permanente para 
acompanhar e revisar a futura Agenda Pós-2015 e substituindo a anterior Comissão 
de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Fórum Político de Alto-Nível.  Também 
foi aprovada, pela Assembleia Geral da ONU em 2012 a criação do Grupo de 
Trabalho Aberto (GTA) com prazo de atuação entre janeiro de 2013 e julho de 2014 
e com a missão de consolidar e propor um documento, contendo a estrutura da 
Agenda Pós-2015 que contemplasse os objetivos e metas de desenvolvimento 
sustentável. O GTA foi composto por diplomatas de 30 Estados-membros 
representantes dos diversos continentes, além de outros representantes de 
segmentos da sociedade, incluindo organizações da sociedade civil, indústria, 
comércio, sistema financeiro, academia e especialistas (UNDESA, 2014 apud 
KNUDSON, 2014).  

Com o documento final aprovado pela Assembleia Geral da ONU em setembro de 
2014 apontando a proposta de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 
respectivas 169 metas a serem alcançadas no período de 2016 a 2030 da Agenda 
Pós-2015, foram iniciadas em janeiro de 2015 as reuniões informais e formais de 
negociações intergovernamentais para deliberação sobre a estrutura e redação final 
parágrafo por parágrafo da Agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
que passaria a ser homologada pela 70ª Assembleia Geral da ONU em setembro de 
2015, ano que a ONU alcançaria seu 70° aniversário (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

                                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado: Os 17 ODS da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

A 70ª Assembleia Geral da ONU teve como resultado a nova agenda global de 
desenvolvimento e meio ambiente, sob título ‘Transformando nosso Mundo: A 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável’. Essa agenda foi a conjunção da 
agenda pós-2015 para dar continuidade à agenda de desenvolvimento dos ODM 
que encerrou os seus quinze anos em 2015, junto com o avanço das questões 
ambientais e sua interface com o desenvolvimento propostas originalmente na 
Agenda 21 na Rio-92, passando-se a adotar a linguagem de objetivos de 
desenvolvimento sustentável. Os ODS reforçam as três dimensões do 
desenvolvimento sustentável: equidade social, crescimento econômico e proteção 
ambiental (SANER YIU, SANER & BOEHMER 2013; UNDESA 2014; UN GENERAL 
ASSEMBLY 2012 apud KNUDSON, 2014), sendo implementados pela dimensão 
institucional. 

A Agenda 2030 é um Plano de Ação para as pessoas/people, planeta/planet, 
prosperidade/prosperity, paz/peace e parceria/partnership, adotando-se a 
combinação de cinco ‘P’s (ONU, 2015). A agenda é composta por 17 objetivos e 169 
metas (Anexo A) para os próximos 15 anos em áreas de importância crucial para a 
humanidade e para o planeta. Os objetivos são apresentados no Quadro 2. 

Quadro 2. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030  
da Organização das Nações Unidas, aprovados em setembro de 2017 

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

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

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

Figura 1. Sequência de reuniões informais e formais de negociação intergovernamental da 

Agenda Pós-2015 (RODRIGUES, 2015) 



 

 

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

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

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

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

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

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

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 

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

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos; 

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

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de 
forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e 
deter a perda de biodiversidade; 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas 
em todos os níveis; 

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

Os objetivos 1 a 15, estão relacionados a áreas temáticas que tratam de questões 
importantes para o desenvolvimento sustentável em suas dimensões social, 
ambiental e econômica. Por outro lado, o objetivo 16 e 17 tratam dos meios de 
implementação dessas áreas temáticas, incluindo aspectos políticos, de segurança 
pública e paz mundial, de transparência pública, de participação social, de 
financiamento, de ciência e tecnologias e de coerência de políticas visando criação 
de condições institucionais para a implementação dos objetivos de desenvolvimento 
sustentável. 

Blanc (2015) analisa a proposta dos objetivos e metas da Agenda Pós-2015, quando 
foi publicada e aprovada em 2014 pela Assembleia Geral da ONU. Em sua análise, 
notou que a agenda encontra-se mais ambiciosa, por abranger uma gama mais 
ampla de questões do que os ODM, além de ter o objetivo de ser universal, ou seja, 
aplicável a todos os países. Um ponto de grande destaque em seu artigo, foi em 



 

 

relação a integração existente entre os objetivos. Verificando, dessa forma, as 
relações de dependência e complementaridade entre as metas e objetivos.  

Diante disto, Blanc (2015) propôs uma estrutura em rede, sendo esta, proporcionada 
por meio de metas que estão ligadas, além do objetivo que contemplam, a outros 
objetivos. Essas foram denominadas “metas estendidas”. As metas estendidas foram 
determinadas através da análise da redação de cada meta. Sendo levado em 
consideração, que a análise das metas pode variar com interpretação de cada um. 
Foram consideradas metas estendidas, aquelas em que a redação fazia referência a 
outro objetivo, além do objetivo o qual a meta estava inserida. 

Por meio dessa análise, foi possível notar que a estrutura em rede fornece uma 
maior integração entre os objetivos, pois, ao olhar um objetivo, terá que se olhar 
outro objetivo, pois estão ligados por dependência ou por complementaridade, 
através das metas estendidas. Em contrapartida, notou-se, que os objetivos estão 
desigualmente ligados, pois alguns objetivos estão conectados a muitos outros 
através de múltiplas metas, enquanto outros são fracamente ligados.  

O estudo de Blanc nos dá a possibilidade de compreender o que está sendo 
proposta na Agenda 2030, a maior integração entre os objetivos. Esta integração 
proporciona vantagens, a medida que as áreas temáticas não serão mais tratadas 
de forma individualizada, mas integrada. Entretanto, destaca-se, ainda, que ao se 
projetar, implementar e monitorar uma política, será necessário considerar as metas 
do objetivo da política e as metas estendidas presentes em outros objetivos, que 
contribuem para o tema da política a ser elaborada. Devido a integração entre os 
objetivos.  

Proposta de variável temática sobre objetivos de desenvolvimento sustentável 

para incorporar ao modelo analítico de leis municipais 

No decorrer da aplicação do método, deste estudo, notou-se que os títulos dos 
objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 não são esclarecedores 
e suficientes para compreensão do conteúdo de conjunto de suas respectivas 
metas. Menos ainda são esclarecedores os títulos abreviados propostos pela 
Secretaria Geral da ONU visando maior facilidade de comunicação para públicos 
ainda não instruídos sobre a complexidade de 17 ODS e 169 metas, conforme 
Figura 2. 



 

 

 

Figura 2. Figura ilustrando títulos curtos para os 17 ODS, disponível em inglês na Plataforma de 

Conhecimento sobre Desenvolvimento Sustentável, mantida pela Secretaria Geral da Organização 

das Nações Unidas
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Para fins desse estudo, propõe-se a criação de uma categorização temática distinta 
da redação tanto dos títulos longos do documento da Agenda 2030 ou dos títulos 
curtos dos documentos de comunicação em massa estabelecidos, de forma que a 
redação venha expressar mais claramente o recorte dos temas abrangidos por cada 
um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, como apresentados no Quadro 
3.  Esta passa a ser, então, a redação adotada para fins de inclusão da variável 
objetivos de desenvolvimento sustentável no modelo analítico de leis municipais que 
contemplem políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento sustentável. 

 

Quadro 3. Proposta de Categorias Temáticas para os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
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 Fonte: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs  

Tema do ODS 1.  Fim da pobreza quanto à renda 

Tema do ODS 2.  Acabar com a fome e desnutrição, promover a produtividade agrícola, a 
agricultura sustentável e redução de desperdício de alimentos 

Tema do ODS 3.  Acesso a serviços de atenção à saúde e de prevenção a riscos de doenças e 
acidentes 

Tema do ODS 4.  Educação inclusiva, equitativa e de qualidade e educação para o 
desenvolvimento sustentável 

Tema do ODS 5.  Políticas de gênero, inclusão, proteção e empoderamento de mulheres e 
meninas 

Tema do ODS 6.  Gestão de águas e saneamento 

Tema do ODS 7.  Energia em bases sustentáveis 

Tema do ODS 8.  Crescimento econômico per capita, inclusão financeira, produtividade, 
empreendedorismo, emprego e trabalho decente 

Tema do ODS 9.  Infraestrutura resiliente, inovação e industrialização 

Tema do ODS 10. Inclusão social, econômica e política de todos na escala, nacional e 
subnacional 

Tema do ODS 11. Assentamentos humanos, urbanização inclusiva, patrimônio cultural e natural 
e cidades sustentáveis  

Tema do ODS 12. Produção e consumo sustentáveis e conscientização sobre o 
desenvolvimento sustentável 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Atualização do Modelo Analítico 

A seguir, encontra-se a delimitação final do modelo analítico, com a incorporação de 
uma variável adicional que contemple os temas dos 17 objetivos de desenvolvimento 
sustentável da Agenda 2030 aprovada pela ONU em setembro de 2015. 

 

Diagrama 2. Escopo de variáveis do modelo analítico de políticas públicas municipais – versão 2016 



 

 

O modelo analítico atua como um instrumento para classificar e interpretar como 
essas políticas podem contribuir para os objetivos do desenvolvimento sustentável e 
reconhecer os temas que tenham avanços e lacunas em políticas públicas 
municipais alinhadas com a Agenda 2030. 



 

 

RESULTADOS 

Esta seção é dividida em quatro subseções: a primeira trata da análise de aplicação 
do modelo; a segunda da síntese do modelo; a terceira apresenta a matriz de Tema 
de ODS e TPPDS por OEDS; por último, a quarta seção, traz algumas leis a 
destacar por Tema de ODS. 

Análise de Aplicação 

O modelo contou, preliminarmente, com 6357 leis analisadas. Após uma revisão e 
eliminação de leis que não eram relevantes para o estudo, o modelo totalizou 561 
leis analisadas nos 12 municípios. O total por Tema de ODS e OEDS pode ser visto 
na Tabela 1. 

Foi possível notar, durante aplicação do modelo, a estrutura de rede que Blanc 
(2015) apresenta. Pois, para fins de classificação de políticas públicas a um ODS, se 
cria uma dificuldade para classificar o tema da política pública a apenas um ODS. 
Uma vez, que um objetivo está ligado a outros por meio das “metas estendidas”.  

A aplicação do modelo nos permitiu notar que há leis municipais que já possuem 
uma orientação estratégica para o desenvolvimento sustentável. Sendo leis 
aprovadas antes da Agenda 2030, o que nos mostra que alguns municípios, como 
Porto Alegre e Curitiba, que obtiveram destaque no decorrer da pesquisa, possuem 
uma percepção em relação ao desenvolvimento sustentável. 

A agenda de ODS e metas é possível de ser implementada a partir de algumas das 
leis municipais identificadas no estudo. Pois, as leis municipais identificadas, que 
contribuem para agendas do desenvolvimento sustentável, podem atender a 
objetivos e metas que não estão especificamente nos limites da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável. Isso ocorre, em razão da agenda não contemplar 
todos os temas pertinentes ao desenvolvimento sustentável, como esporte e lazer, 
por exemplo.  

O modelo contribui para relacionar e analisar leis municipais a temas de políticas 
públicas para o desenvolvimento sustentável em um sentido abrangente e, não, no 
sentido do que foi possível negociado, na ONU, quanto a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável. Diante disso, entende-se que a Agenda 2030 não 
abrange todos os temas possíveis de políticas públicas para o desenvolvimento 
sustentável, correlacionado as funções governamentais do orçamento público no 
Brasil e, adicionalmente, a todas as funções constitucionais na República Federativa 
do Brasil. Ou seja, a Agenda deixa à parte temas e funções que são relevantes para 
o desenvolvimento sustentável, como esporte e lazer, citados anteriormente.  
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 Na fase inicial do estudo, ou seja, na Iniciação Científica 

 



 

 

Como foi mencionado, os objetivos não são claros quanto ao seu conteúdo. Dessa 
forma, foi necessária a criação dos Temas de ODS. No caso dos objetivos 16 e 17, 
foi necessário destacar os assuntos relevantes tratados em cada um deles, pois, são 
objetivos importantes por possuírem uma transversalidade aos demais, isto é, estão 
inseridos, de forma indireta, nos demais objetivos. O objetivo 16 aborda leis 
relacionadas a transparência pública, governança, participação social, paz, combate 
a violência. E as leis relacionadas a finanças, tecnologia, comércio, formação de 
capacidade, coerência de políticas e dados para monitoramento foram classificadas 
como pertinentes ao tema abrangido pelo objetivo 17. 

 

Tabela 1. Total de Leis por Temas de ODS e OEDS 

 
Tema de ODSxOEDS 

Com 

OEDS 

Sem 

OEDS 

Total 

Tema de ODS 1 0 2 2 

Tema de ODS 2 3 7 10 

Tema de ODS 3 0 32 32 

Tema de ODS 4 7 25 32 

Tema de ODS 5 0 3 3 

Tema de ODS 6 9 21 30 

Tema de ODS 7 0 3 3 

Tema de ODS 8 8 29 37 

Tema de ODS 9 4 3 7 

Tem de ODS 10 0 54 54 

Tema de ODS 11 16 127 143 

Tema de ODS 12 43 38 81 

Tema de ODS 13 7 6 13 

Tema de ODS 14 0 2 2 

Tema de ODS 15 10 11 21 

Tema de ODS 16 6 56 62 

Tema de ODS 17 4 25 29 

TOTAL 117 444 561 



 

 

Síntese do Modelo 

Para implementação da Agenda do Desenvolvimento Sustentável em municípios do 
Brasil, considerando: 

 Os TPPDS construídos de forma a abranger a totalidade: 

- As atribuições constitucionais do município na República Federativa do 
Brasil; 

- As funções governamentais do orçamento público no Brasil. 

 A presença, ou não, de OEDS, de forma explícita no corpo do texto da lei 
municipal; 

 As quatro dimensões do desenvolvimento sustentável como vinham sendo 
adotadas nos IDS do IBGE, quais sejam dimensão: ambiental, social, 
econômica e institucional; 

 A PIP na extensão territorial onde se situa a sociedade, o ambiente e as 
atividades econômicas no município; 

 A qualidade textual quanto a clareza, coerência e amplitude do corpo de texto 
de leis municipais; 

 Os abrangidos pelos ODS da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável.   

Matriz de Relação entre os Temas de ODS e os TPPDS 

Houve uma revisão no banco de dados a fim de eliminar leis não pertinentes ao 
estudo, como crédito para orçamento do ano, leis de caráter temporário, criação de 
pólos (econômico, cultural, gastronômico, etc), dentre outros. Com isso, foi 
elaborada uma matriz de interpretação para a interseção temática dos Temas de 
ODS e os TPPDS por OEDS na Tabela 2, considerando-se, respectivamente, 17 
Temas de ODS e os 8 TPPDS. Com essa matriz será possível ver onde se 
concentraram e onde ficaram poucos resultados de leis encontradas, apontando 
lacunas para políticas municipais que contribuam para Temas de ODS. 

 



Tabela 2. Matriz de interseção temática entre Temas do ODS e TPPDS por OEDS 

Temas do ODS da 

Agenda 2030 

Tema de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável 

TPPDS 1 TPPDS 2 TPPDS 3 TPPDS 4 TPPDS 5 TPPDS 6 TPPDS 7 TPPDS 8 

Com 
OEDS 

Sem 
OEDS 

Com 
OEDS 

Sem 
OEDS 

Com 
OEDS 

Sem 
OEDS 

Com 
OEDS 

Sem 
OEDS 

Com 
OEDS 

Sem 
OEDS 

Com 
OEDS 

Sem 
OEDS 

Com 
OEDS 

Sem 
OEDS 

Com 
OEDS 

Sem 
OEDS 

Tema ODS 01          2       

Tema ODS 02         1 6     2 1 

Tema ODS 03  1      1  28    2   

Tema ODS 04       2   1  1 5 22  1 

Tema ODS 05          2  1     

Tema ODS 06  4     5 5  3 4 5  4   

Tema ODS 07  1      2         

Tema ODS 08 1 2    1 1 1  11    8 6 6 

Tema ODS 09 1      3   1    2   

Tema ODS 10    3      47  2  2   

Tema ODS 11 1 4  3 4 59 7 26  7 3 20 1 8   

Tema ODS 12 1 2     17 12  1 21 20 4 3   

Tema ODS 13       6 6     1    

Tema ODS 14        1      1   

Tema ODS 15  

 

   1  9 11         

Tema ODS 16 3 15  4  1  2  17  2 1 15 2  

Tema ODS 17 1 4  12  1 3 1  2    5   



Os resultados da matriz indicaram a fragilidade em torno dos Temas dos ODS 1, 2, 13, 
14 e 15, pois, abrangem poucos TPPDS, possuem poucas políticas públicas e, em sua 
maior parte, não possuem OEDS. É importante destacar os tema do ODS 1 “Fim da 
pobreza quanto à renda” e o tema do ODS 2 “Acabar com a fome e desnutrição, 
promover a produtividade agrícola, a agricultura sustentável e redução de desperdícios 
de alimentos”, pois, são os ODS relacionados a temas de maior importância na Agenda 
2030, relacionado a pobreza e a fome. Dessa forma, percebe-se que os municípios 
pouco têm investido nessas temáticas.     

Os temas do ODS que abrangem uma maior parte de TPPDS são os 11 e 16. São 
temas que de certa maneira se complementam, pois o tema do ODS 11 
(“Assentamentos humanos, urbanização inclusiva, patrimônio cultural e natural e 
cidades sustentáveis”) aborda questões pertinentes para se obter uma cidade 
sustentável e, esta, não se alcança apenas com práticas sustentáveis, mas como é 
proposto no tema do ODS 16 (“Sociedades seguras e pacíficas em Estado de direito, 
com acesso à justiça e a instituições inclusivas e transparentes”), é necessário também 
uma gestão e instituições sustentáveis.  

O tema do ODS 11 não abrange, apenas, o TPPDS 8 “Políticas de apoio e fomento à 
inclusão e qualidade laboral, ao empreendedorismo, desenvolvimento e inovação na 
economia”, e possui 16 políticas públicas com OEDS e 127 sem OEDS. O tema do 
ODS 16 compreende todos os TPPDS. Sendo 6 com OEDS e 56 sem OEDS. Nota-se 
que os municípios têm investido em políticas em busca de cidades mais sustentáveis e 
instituições inclusivas, porém, em sua maior parte não possuem OEDS. 

Algumas leis a destacar por Tema de ODS 

Tema do ODS 1. Fim da pobreza quanto à renda 

Município: Rio de Janeiro  
Lei ordinária: 5358/2011 
Ementa: Cria no âmbito da Cidade do Rio de Janeiro o Programa de 
Transferência Condicionada de Renda - Cartão Família Carioca. 

Tema do ODS 2. Acabar com a fome e desnutrição, promover a produtividade agrícola, 
a agricultura sustentável e redução de desperdício de alimentos   

Município: Belo Horizonte 
Lei Ordinária: 10255/2011 
Ementa: Cria a Feira da Agricultura Urbana e dá outras providências 

Tema do ODS 3. Acesso a serviços de atenção à saúde e de prevenção a riscos de 
doenças e acidentes  

Município: São Paulo 
Lei Ordinária: 15792/2013 



 

 

Ementa: Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir a Semana de 
Educação a Exposição Solar Infantil Preventiva ao Câncer – “Sol Amigo da 
Infância”, a ser realizada na última semana do mês de setembro, e dá outras 
providências. 

Tema do ODS 4. Educação inclusiva, equitativa e de qualidade e educação para o 
desenvolvimento sustentável 

Município: Natal 
Lei Ordinária: 6005/2009 
Ementa: Cria a Escola Ecológica do Município de Natal, e dá outras 
providências. 

Tema do ODS 5. Políticas de gênero, inclusão, proteção e empoderamento de 
mulheres e meninas 

Município: Porto Alegre 
Lei Ordinária: 11281/2012 
Ementa: Institui o Sistema de Diagnóstico da Situação da Mulher e o Índice de 
Qualidade de Vida da Mulher no Município de Porto Alegre, determina que o 
Executivo Municipal organize prestação de contas pública da evolução dos 
indicadores e dos subindicadores relativos à mulher no Município de Porto Alegre 
e dá outras providências. 

Tema do ODS 6. Gestão de Águas e Saneamento 

Município: Salvador 
Lei Ordinária: 7863/2010 
Ementa: Estabelece obrigatoriedade da implantação de mecanismo de captação 
e armazenamento das águas pluviais nas coberturas das edificações, e a 
captação, reciclagem e armazenamento das águas servidas para posterior 
utilização em atividades que não exijam o uso de água tratada nos 
empreendimentos pluridomiciliares e comerciais no Município de Salvador e dá 
outras providências. 

Tema do ODS 7. Energia em bases sustentáveis 

Município: Cuiabá 
Lei Ordinária: 5199/2009 
Ementa: Dispõe sobre o incentivo à instalação de sistema de aquecimento de 
água por energia solar nas novas edificações do Município de Cuiabá. 

Tema do ODS 8. Crescimento econômico per capita, inclusão financeira, produtividade, 
empreendedorismo, emprego e trabalho decente 

Município: Cuiabá 



 

 

Lei Ordinária: 5518/2011 
Ementa: Institui a semana de incentivo ao Jovem Empreendedor e o Dia do 
Empreendedor no Município de Cuiabá e dá outras providências. 

Tema do ODS 9. Infraestrutura resiliente, inovação e industrialização sustentável 

Município: São Paulo 
Lei Ordinária: 15431/2011 
Ementa: Dispõe sobre o Programa Automotivo de Responsabilidade Ambiental e 
Institui o Selo Roda Verde no âmbito do Município de São Paulo e dá outras 
providências. 

Tema do ODS 10. Inclusão social, econômica e política de todos na escala global, 
nacional e subnacional  

Município: Cuiabá 
Lei Ordinária: 5381/2010 
Ementa: Dispõe sobre o fornecimento de protetor e bloqueador solar 
gratuitamente para as pessoas portadoras de albinismo no Município de Cuiabá 
e dá outras providências.  

Tema do ODS 11. Assentamentos humanos, urbanização inclusiva, patrimônio cultural 
e natural e cidades sustentáveis 

Município: Natal 
Lei Ordinária: 5963/2009 
Ementa: Institui a Semana Municipal de Luta pela Melhoria da Qualidade de Vida 
do Morador de Favelas e Áreas de Riscos, que acontecerá sempre na primeira 
semana de novembro de cada ano, e dá outras providências. 

Tema do ODS 12. Produção e consumo sustentáveis e conscientização sobre o 
desenvolvimento sustentável 

Município: Recife 
Lei Ordinária: 17451 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas produtoras e 
distribuidoras de bebidas embaladas em garrafas plásticas em geral, ou “pet”, no 
Município do Recife, a elaborar e manter programas de reciclagem, dando 
destinação final ambientalmente adequada. 

Tema do ODS 13. Combate às mudanças climáticas e seus impactos 

Município: Curitiba 
Lei Ordinária: 14187/2012 



 

 

Ementa: Dispõe sobre a política de prevenção, redução e compensação de 
emissões de dióxido de carbono (CO2) e demais gases veiculares de efeito 
estufa e dá outras providências. 

Tema do ODS 14. Proteção dos Oceanos, mares e recursos marinhos e promoção de 
usos sustentáveis 

Município: Fortaleza 
Lei Ordinária: 8415/2013 
Ementa: Institui a Semana Municipal da Pesca e Aquicultura 

Tema do ODS 15. Proteção dos ecossistemas terrestres e promoção de usos 
sustentáveis 

Município: Porto Alegre 
Lei Complementar: 679/2011 
Ementa: Institui o Sistema Municipal de Unidades de Conservação da Natureza 
de Porto Alegre (SMUC - Poa) e dá outras providências 

Tema do ODS 16. Sociedades seguras e pacíficas em Estado de Direito, com acesso à 
justiça e a instituição inclusivas e transparentes 

Município: Cuiabá  
Lei Ordinária: 5080/2008 
Ementa: Dispõe sobre instrumentos de participação e controle social no processo 
orçamentário através de demonstrativos que informem as demandas sociais e as 
metas de atendimento pelo poder público e dá outras providências. 

Tema do ODS 17.  Meios de implementação e parceria global para o desenvolvimento 
sustentável 

Município: Rio de Janeiro 
Lei Ordinária: 5130/2009 
Ementa: Cria o certificado de captação para repasse de recursos financeiros ao 
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente 
beneficiado com doações financeiras por pessoas físicas e jurídicas dedutíveis 
no imposto de renda. 



 

 

CONCLUSÃO 

O estudo objetivou propor um modelo de classificação de políticas públicas municipais 
na forma de leis que contribuam para o desenvolvimento sustentável considerando-se: 
a localização das políticas públicas; a percepção do impacto potencial da política 
pública sobre a sociedade, economia, ambiente e condições institucionais do município; 
os temas de políticas públicas a partir das atribuições constitucionais dos municípios e 
das funções governamentais do orçamento público; as dimensões do desenvolvimento 
sustentável; a orientação estratégica explícita da política pública para o 
desenvolvimento sustentável; e os objetivos da Agenda Global 2030 para o 
desenvolvimento sustentável. Buscou-se, assim, responder a seguinte questão: quais 
políticas públicas, na escala municipal, podem contribuir para os 17 objetivos da 
agenda global de desenvolvimento e como analisar e avaliar a contribuição de tais 
políticas, a partir da revisão de modelo aplicado a leis municipais aprovadas no período 
de 2008 a 2013 nas capitais onde foram realizados os jogos da Copa 2014 e serão 
realizados os Jogos Olímpicos 2016?    

Para responder a questão problema do estudo, buscou-se analisar a Agenda 2030 
quanto aos objetivos e metas de desenvolvimento sustentável, a fim de criar uma nova 
categoria de análise pertinente aos ODS, para incorporar ao modelo, e aplicar e 
analisar os resultados de sua aplicação quanto às leis municipais registradas.  

Diante dos resultados e do método escolhido, pode-se afirmar que o estudo respondeu 
parcialmente à questão-problema dentro da delimitação proposta. Pois, a Agenda 2030 
não compreende a escala municipal, dessa forma, muitos objetivos e metas propostos 
estão fora das atribuições municipais, impedindo, desta maneira, a formulação de leis 
com certas temáticas. Mas, das leis analisadas, foi possível notar que muitos 
municípios, apesar de suas limitações, possuem uma quantidade considerável de 
legislações pertinentes ao desenvolvimento sustentável e, na medida do possível, 
atendem aos objetivos e metas da Agenda 2030. 

Dos objetivos e metas que os municípios atendem, notou-se que em relação aos temas 
de erradicação da pobreza e combate a fome, existem poucas leis. Sendo esses temas, 
apontados como prioridades pela ONU para Agenda 2030. Os municípios contêm 
muitas legislações em relação a cidades sustentáveis, objetivando a efetivação de 
práticas sustentáveis nos municípios. Porém, cidade sustentável não se faz apenas 
com práticas sustentáveis, mas existe uma série de fatores que contemplam uma 
cidade sustentável, como uma gestão sustentável, e o fim da pobreza e combate a 
fome fazem parte dela. 

Quanto ao modelo, este atende a análise de leis pertinentes ao desenvolvimento 
sustentável em escala municipal. Porém, há certa dificuldade no momento da escolha 
do ODS que a lei atende, devido a estrutura em rede (Blanc, 2015) que a Agenda 2030 



 

 

possui. O que foi possível observar é que a Agenda, além de não atender a escala 
municipal, também não compreende todos os temas relativos ao desenvolvimento 
sustentável, descartando, dessa maneira, muitas leis encontradas nos municípios. 

Recomenda-se, em futuros estudos, a elaboração de TPPDS estaduais e federais de 
acordo com atribuições constitucionais e funções governamentais do orçamento público 
e a respectiva nova classificação com dimensões e temas de desenvolvimento 
sustentável. A partir da especificidade de objetivos e metas da Agenda 2030 para o 
desenvolvimento sustentável, analisar, em uma segunda rodada, a base de dados do 
modelo, aplicável e pertinente a leis municipais. Da mesma forma, realizar uma 
segunda rodada de classificação aos resultados da base de dados aplicável e 
pertinente a leis estaduais e federais. E, acompanhar o orçamento de funções 
governamentais de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. 

Por fim, recomenda-se, também, que futuros estudos busquem avaliar não apenas 
políticas públicas aprovadas e publicadas, mas, da mesma forma, sua implementação 
diante dos ODS.  

O núcleo de estudos planeja novos desdobramentos para a disponibilização de 
aplicativo multiusuário com interface web para permitir a consulta temática e 
georreferenciada dos resultados e a atualização digital de registros. 
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ANEXO A – Objetivos e Metas do Desenvolvimento Sustentável8 

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

1.1 até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, 
atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,25 por dia. 

1.2 até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e 
crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de 
acordo com as definições nacionais. 

1.3 implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social  
apropriados, para todos,  incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos 
pobres e vulneráveis. 

1.4 até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e 
vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a 
serviços básicos, propriedade e  controle sobre a terra e outras formas de propriedade, 
herança, recursos naturais, novas tecnologias  apropriadas e serviços financeiros, 
incluindo microfinanças. 

1.5 até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de 
vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos 
relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e 
ambientais. 

1.a garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de 
fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento, de forma 
a proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, 
em particular os países de menor desenvolvimento relativo, implementem programas e 
políticas para acabar  com a pobreza em todas  as suas dimensões. 

1.b criar marcos políticos sólidos, em níveis nacional, regional e internacional, com base 
em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, para 
apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza. 

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição 
e promover a agricultura sustentável: 
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2.1 até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em 
particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a 
alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. 

2.2 até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, inclusive pelo alcance até 
2025 das metas acordadas internacionalmente sobre desnutrição crônica e desnutrição 
em crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais 
de meninas adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas. 

2.3 até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de 
alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, 
pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros 
recursos produtivos e insumos,  conhecimento, serviços financeiros, mercados  e 
oportunidades de agregação de valor e de emprego  não-agrícola. 

2.4 até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar 
práticas  agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem 
a manter os  ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às  mudança  
do  clima, às condições  meteorológicas extremas, secas, inundações e outros 
desastres, e que melhorem progressivamente a  qualidade da terra e do solo. 

2.5 até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais 
de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio 
de bancos de sementes e plantas diversificados e adequadamente geridos em nível 
nacional, regional e internacional, e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa 
dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados, conforme acordado internacionalmente. 

2.a aumentar o investimento, inclusive por meio do reforço da cooperação internacional, 
em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de 
tecnologia, e os bancos de genes de plantas e animais, de maneira a aumentar a 
capacidade de produção agrícola nos países em desenvolvimento, em particular nos 
países de menor desenvolvimento relativo. 

2.b corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados agrícolas 
mundiais, inclusive por meio da eliminação paralela de todas as formas de subsídios à 
exportação e todas as medidas de exportação com efeito equivalente, de acordo com o 
mandato da Rodada de Desenvolvimento de Doha. 

2.c adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de 
commodities de alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno à informação 
de mercado, inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a 
volatilidade extrema dos preços dos alimentos. 



 

 

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

3.1 até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes 
por 100.000 nascidos vivos. 

3.2 até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores 
de 5 anos, com  todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo  
menos  até  12 por 1.000  nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 
anos para pelo menos  até  25  por 1.000  nascidos vivos. 

3.3 até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças 
tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e 
outras doenças transmissíveis. 

3.4 até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não 
transmissíveis por meio de prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o 
bem-estar. 

3.5 reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de 
drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool. 

3.6 até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em 
estradas. 

3.7 até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, 
incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da 
saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. 

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

3.9 até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos 
químicos perigosos e por contaminação e poluição do ar, da água e do solo. 

3.a fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco da 
Organização Mundial de Saúde em todos os países, conforme apropriado. 

3.b apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as 
doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em  
desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços 
acessíveis, de acordo com a  Declaração de Doha  sobre o Acordo TRIPS e Saúde 
Pública, que afirma o direito dos países em  desenvolvimento de utilizarem plenamente 
as disposições do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
Relacionados ao Comércio (TRIPS,  na  sigla em inglês) sobre flexibilidades para 



 

 

proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos  para 
todos. 

3.c aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, 
desenvolvimento, treinamento e retenção do pessoal de saúde nos países em 
desenvolvimento, especialmente nos países de menor desenvolvimento relativo e nos 
pequenos Estados insulares em desenvolvimento. 

3.d reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em 
desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos 
nacionais e globais à saúde. 

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

4.1 até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e 
secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem 
relevantes e eficazes. 

4.2 até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um 
desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, 
de modo que estejam prontos para o ensino primário. 

4.3 até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à 
educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo 
universidade. 

4.4 até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham 
habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, 
trabalho decente e empreendedorismo. 

4.5 até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de 
acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais 
vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em 
situação de vulnerabilidade. 

4.6 até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, 
homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico 
de matemática. 

4.7 até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades 
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por 
meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, 
direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-
violência, cidadania global,  e valorização da diversidade  cultural e da contribuição da 
cultura para o desenvolvimento sustentável. 



 

 

4.a construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e 
sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem 
seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos. 

4.b até 2020 substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de estudo  
disponíveis  para  os países em desenvolvimento, em particular,  os países  de menor 
desenvolvimento relativo, pequenos Estados insulares em desenvolvimento  e os 
países africanos, para o ensino superior,  incluindo programas de formação profissional, 
de tecnologia da informação e da comunicação , programas  técnicos, de engenharia e 
científicos em países desenvolvidos e outros países em  desenvolvimento. 

4.c até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, 
inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos 
países em desenvolvimento, especialmente os países de menor desenvolvimento 
relativo e pequenos Estados insulares em  desenvolvimento. 

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

5.1 acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas 
em toda parte. 

5.2 eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas 
esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos. 

5.3 eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de 
crianças e mutilações genitais femininas. 

5.4 reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por 
meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção 
social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da 
família, conforme os contextos  nacionais. 

5.5 garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades 
para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e 
pública. 

5.6 assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos 
reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da 
Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de 
Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão. 

5.a empreender reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos 
econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras formas 
de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as 
leis nacionais. 



 

 

5.b aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação 
e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres. 

5.c adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da 
igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, em todos os 
níveis. 

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

6.1 até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e 
acessível para todos. 

6.2 até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para 
todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as 
necessidades das mulheres e meninas e  daqueles em situação de vulnerabilidade. 

6.3 até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo 
e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à 
metade a proporção de águas residuais não tratadas,  e aumentando substancialmente 
a reciclagem e  reutilização segura globalmente  . 

6.4 até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os 
setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para 
enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que 
sofrem com a escassez de água. 

6.5 até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, 
inclusive via  cooperação transfronteiriça, conforme apropriado. 

6.6 até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a  água, incluindo 
montanhas,  florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. 

6.a até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio ao desenvolvimento de 
capacidades para os países em desenvolvimento em atividades e programas 
relacionados  a  água e  ao  saneamento,  incluindo a coleta de água, a dessalinização, 
a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes,  a reciclagem e as tecnologias 
de reuso. 

6.b apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão 
da água e do saneamento. 

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

7.1 até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a 
serviços de energia. 



 

 

7.2 até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na 
matriz energética global. 

7.3 até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética. 

7.a até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e 
tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e 
tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o 
investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa. 

7.b até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento 
de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos países em 
desenvolvimento, particularmente nos países de menor desenvolvimento relativo, nos 
pequenos Estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento 
sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio. 

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

8.1 sustentar o crescimento econômico per capita, de acordo com as circunstâncias 
nacionais e, em particular,  pelo menos  um crescimento anual de  7% do  produto 
interno bruto  nos países  de menor  desenvolvimento relativo. 

8.2 atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da 
diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em 
setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra. 

8.3 promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades 
produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, 
e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, 
inclusive por meio do acesso  a serviços financeiros. 

8.4 melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo 
e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação 
ambiental, de acordo com o "Plano Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo 
Sustentáveis”, com os países desenvolvidos assumindo a liderança. 

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

8.6 até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação 
ou formação. 

8.7 tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a 
escravidão moderna e o tráfico de pessoa e assegurar a proibição e eliminação das 



 

 

piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-
soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. 

8.8 proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e 
protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em 
particular as mulheres migrantes, e pessoas com emprego precário. 

8.9 até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, 
que gera  empregos, promove a cultura e os produtos locais. 

8.10 fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a 
expansão do acesso aos serviços bancários, financeiros, e de seguros para todos. 

8.a aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio (Aid for Trade)  para os 
países em  desenvolvimento, particularmente os países de menor desenvolvimento 
relativo, inclusive por meio  do Quadro Integrado Reforçado  para a Assistência Técnica 
Relacionada com o Comércio  para os países de menor desenvolvimento relativo. 

8.b até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos 
jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do 
Trabalho. 

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

9.1 desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo 
infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o 
bem -estar  humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos. 

9.2 promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar 
significativamente a participação da indústria no emprego e no produto interno bruto, de 
acordo com as circunstâncias  nacionais, e dobrar sua participação nos países de 
menor desenvolvimento relativo. 

9.3 aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em 
países em  desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua 
integração em cadeias  de valor e mercados. 

9.4 até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las 
sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de 
tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente  adequados; com todos os 
países atuando de acordo com suas respectivas  capacidades. 

9.5 fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores 
industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento, 
inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número 



 

 

de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos 
público e privado em pesquisa e desenvolvimento. 

9.a facilitar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente em países em 
desenvolvimento, por meio de maior apoio financeiro, tecnológico e técnico aos países 
africanos, aos países de menor desenvolvimento relativo, aos países em 
desenvolvimento sem litoral  e aos  pequenos Estados insulares em desenvolvimento. 

9.b apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais  nos 
países em  desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício para, 
entre outras coisas,  diversificação industrial e agregação de valor às commodities. 

9.c aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação 
e se empenhar para procurar ao máximo oferecer acesso universal e a preços 
acessíveis à internet nos  países menos desenvolvidos, até 2020. 

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles: 

10.1 até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% 
da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional. 

10.2 até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, 
independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição 
econômica ou outra. 

10.3 garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, 
inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e  
promover  legislação, políticas e  ações adequadas a este respeito. 

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

10.5 melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados e instituições 
financeiras globais, e fortalecer a implementação de tais regulamentações. 

10.6 assegurar uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento em 
tomadas de decisão nas instituições econômicas e financeiras internacionais globais, a 
fim de garantir instituições mais eficazes, críveis, responsáveis e legítimas. 

10.7 facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável de 
pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas de migração planejadas e 
bem geridas. 

10.a implementar  o princípio do tratamento especial e diferenciado para países em  
desenvolvimento, em particular os países  de menor desenvolvimento relativo, em 
conformidade  com os acordos da Organização Mundial do Comércio. 



 

 

10.b Incentivar a assistência oficial ao desenvolvimento e fluxos financeiros, incluindo o 
investimento externo direto, para os Estados onde a necessidade é maior, em particular 
os países de menor desenvolvimento relativo, os países africanos, os pequenos 
Estados insulares em desenvolvimento e os países em desenvolvimento sem litoral, de 
acordo com seus planos e programas nacionais. 

10.c até 2030, reduzir para menos de 3% os custos de transação de remessas dos 
migrantes e eliminar “corredores de remessas” com custos superiores a 5%. 

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

11.1 até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a preço 
acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas. 

11.2 até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, 
sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por 
meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as 
necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, 
pessoas com deficiência e idosos. 

11.3 até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o 
planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos 
humanos, em todos os países. 

11.4 fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do 
mundo. 

11.5 até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas 
afetadas  por  catástrofes e  diminuir  substancialmente  as perdas econômicas diretas 
causadas por elas em relação  ao produto interno bruto global, incluindo os desastres 
relacionados à água, com o foco em proteger  os pobres e as pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 

11.6 até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive 
prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros. 

11.7 até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, 
acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e crianças, pessoas idosas e 
pessoas com deficiência. 

11.a apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas,  
peri-urbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de 
desenvolvimento. 



 

 

11.b até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos 
humanos adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a 
eficiência dos recursos, mitigação e adaptação à mudança do clima, a resiliência a 
desastres; e desenvolver e implementar, de acordo  com o  Marco de  Sendai para a  
Redução  do  Risco  de  Desastres  2015-2030, o gerenciamento  holístico do risco de 
desastres em todos os níveis. 

11.c apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e 
financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais. 

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis: 

12.1 implementar o Plano Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo 
Sustentáveis,  com  todos os países tomando medidas, e os países desenvolvidos 
assumindo a liderança, tendo em conta  o desenvolvimento e as capacidades dos 
países em desenvolvimento. 

12.2 até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais. 

12.3 até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, em 
nível de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias 
de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita. 

12.4 até 2020, alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos químicos e 
de todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os 
marcos internacionalmente acordados, e reduzir significativamente a liberação destes 
para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana 
e o meio ambiente. 

12.5 até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, 
redução, reciclagem e reuso. 

12.6 incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a 
adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo 
de relatórios. 

12.7 promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e 
prioridades nacionais. 

12.8 até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação 
relevante e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em 
harmonia com a natureza. 

12.a apoiar países em desenvolvimento para que fortaleçam suas capacidades 
científicas e tecnológicas em rumo à padrões mais sustentáveis de produção e 
consumo. 



 

 

12.b desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do 
desenvolvimento  sustentável para o turismo sustentável que gera empregos, promove 
a cultura e os produtos locais. 

12.c racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que encorajam o 
consumo exagerado, eliminando as distorções de mercado, de acordo com as 
circunstâncias nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e a eliminação 
gradual desses subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir os seus impactos 
ambientais, tendo plenamente em conta as necessidades específicas e condições dos 
países em desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos adversos sobre o seu 
desenvolvimento de maneira que proteja os pobres e as comunidades afetadas. 

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus 
impactos: 

13.1 reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e 
às catástrofes naturais em todos os países. 

13.2 integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos 
nacionais. 

13.3 melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e 
institucional sobre mitigação global do clima, adaptação, redução de impacto, e alerta 
precoce à mudança do clima. 

13.a implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos partes da  
Convenção  Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima  para a meta de 
mobilizar conjuntamente  US$ 100 bilhões por ano  até  2020, de todas as fontes, para 
atender às necessidades dos países em  desenvolvimento, no contexto de  ações  
significativas  de mitigação e transparência na  implementação; e operacionalizar 
plenamente o Fundo Verde para o Clima,    por meio de sua  capitalização, o mais cedo 
possível. 

13.b Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento 
relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, 
inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas. 

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

14.1 até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os 
tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a 
poluição por  nutrientes. 

14.2 até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e 
costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio do reforço da 



 

 

sua capacidade de resiliência, e tomar medidas para a sua restauração, a fim de 
assegurar oceanos saudáveis e produtivos. 

14.3 minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive por meio 
do reforço da cooperação científica em todos os níveis. 

14.4 até 2020, efetivamente regular a coleta, e acabar com a sobrepesca, ilegal, não 
reportada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, e implementar 
planos de gestão com base  científica, para restaurar populações de peixes no menor 
tempo possível, pelo menos a níveis que  possam produzir rendimento máximo 
sustentável, como determinado por suas características  biológicas. 

14.5 até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo 
com a legislação nacional e internacional, e com base na melhor informação científica 
disponível. 

14.6 até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca, que contribuem para a 
sobrecapacidade e a sobrepesca, e eliminar os subsídios que contribuam para a pesca  
ilegal, não reportada e não  regulamentada, e abster-se de introduzir novos subsídios 
como estes, reconhecendo que o  tratamento especial e diferenciado adequado e eficaz 
para os países em desenvolvimento e os países  de menor desenvolvimento relativo  
deve ser parte integrante da negociação sobre subsídios à pesca  da Organização 
Mundial do Comércio. 

14.7 até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os pequenos Estados insulares 
em desenvolvimento e os países de menor desenvolvimento relativo, a partir do uso 
sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da 
pesca, aquicultura e turismo. 

14.a aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e 
transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orientações sobre a 
Transferência de Tecnologia Marinha da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, 
a fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade 
marinha para o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, em particular os 
pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países de menor 
desenvolvimento relativo. 

14.b proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos 
marinhos e mercados. 

14.c assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela 
implementação do direito internacional, como refletido na Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar, que provê o arcabouço legal para a conservação e 
utilização sustentável dos oceanos e dos seus recursos, conforme registrado no 
parágrafo 158 do “Futuro Que Queremos”. 



 

 

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 
reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade: 

15.1 até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de 
ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial, 
florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as 
obrigações decorrentes dos acordos internacionais. 

15.2 até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de 
florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar 
substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente. 

15.3 até 2030, combater a desertificação, e restaurar a terra e o solo degradado, 
incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para 
alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo. 

15.4 até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a 
sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios, que 
são essenciais para  o desenvolvimento sustentável. 

15.5 tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat 
naturais, estancar a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de 
espécies ameaçadas. 

15.6 garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização 
dos recursos genéticos, e promover o acesso adequado aos recursos genéticos. 

15.7 tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da 
flora e fauna protegidas, e abordar tanto a demanda quanto a oferta de produtos ilegais 
da vida selvagem. 

15.8 até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir 
significativamente o impacto  de espécies exóticas invasoras em ecossistemas 
terrestres e aquáticos, e controlar ou erradicar as  espécies prioritárias. 

15.9 até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao 
planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de 
redução da pobreza, e nos sistemas de contas. 

15.a mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos 
financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos 
ecossistemas. 

15.b mobilizar significativamente os recursos de todas as fontes e em todos os níveis, 
para financiar o manejo florestal sustentável e proporcionar incentivos adequados aos 



 

 

países em desenvolvimento, para promover o manejo florestal sustentável, inclusive 
para a conservação e o reflorestamento. 

15.c reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao tráfico de 
espécies protegidas, inclusive por meio do aumento da capacidade das comunidades 
locais para buscar oportunidades de subsistência sustentável. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em todos os níveis: 

16.1 reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade 
relacionada, em todos os lugares. 

16.2 acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura 
contra crianças. 

16.3 promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a 
igualdade de acesso à justiça, para todos. 

16.4 até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, 
reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados, e combater todas as formas 
de crime organizado. 

16.5 reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas. 

16.6 desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os 
níveis. 

16.7 garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa 
em todos os níveis. 

16.8 ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas instituições 
de governança global. 

16.9 até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento. 

16.10 assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, 
em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais. 

16.a fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da cooperação 
internacional, para a construção de capacidades em todos os níveis, em particular nos 
países em desenvolvimento, para a prevenção da violência e o combate ao terrorismo e 
ao crime. 

16.b promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o 
desenvolvimento sustentável. 



 

 

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

17.1 Finanças: fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do 
apoio internacional aos  países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade 
nacional para arrecadação de impostos e  outras receitas. 

17.2 Finanças: países desenvolvidos implementarem plenamente os seus 
compromissos em matéria de  assistência  oficial  ao  desenvolvimento,  inclusive  o 
compromisso apresentado por vários países  desenvolvidos de  alcançar  a meta de  
0,7% da  renda  nacional  bruta  para  assistência oficial ao  desenvolvimento 
(RNB/AOD)  aos países em desenvolvimento, e 0,15    a 0,20% da RNB/AOD  para  os 
países  de menor desenvolvimento relativo; provedores de AOD são encorajados a 
considerarem definir uma meta para  prover  pelo menos 0,20% da  RNB/AOD  para os 
países  de menor  desenvolvimento relativo. 

17.3 Finanças: mobilizar recursos financeiros adicionais para os países em 
desenvolvimento a partir de múltiplas fontes. 

17.4 Finanças: ajudar os países em desenvolvimento a alcançar a sustentabilidade da 
dívida de longo prazo, por meio de políticas coordenadas destinadas a promover o 
financiamento, a redução e a reestruturação da dívida, conforme apropriado, e tratar da 
dívida externa dos países pobres  altamente endividados para reduzir o 
superendividamento. 

17.5 Finanças: adotar e implementar regimes de promoção  de investimentos para os 
países  de menor  desenvolvimento relativo. 

17.6 Tecnologia: melhorar  a cooperação  regional e internacional  Norte-Sul, Sul-Sul e 
triangular  e o acesso à  ciência, tecnologia e inovação, e aumentar o compartilhamento 
de conhecimentos em termos  mutuamente acordados, inclusive por meio de uma 
melhor coordenação entre os mecanismos  existentes, particularmente no nível das 
Nações Unidas, e por meio de um mecanismo  global  de  facilitação de tecnologia 
global. 

17.7 Tecnologia: promover  o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a 
difusão de tecnologias  ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, 
em condições favoráveis, inclusive em  condições concessionais e preferenciais, 
conforme mutuamente acordado. 

17.8 Tecnologia: operacionalizar  plenamente o Banco de Tecnologia e  o  mecanismo 
de  desenvolvimento de  capacidades  em ciência, tecnologia e inovação  para os 
países  de menor desenvolvimento relativo até 2017, e aumentar o uso de tecnologias  
capacitadoras, em particular  tecnologias de informação e  comunicação. 



 

 

17.9 Desenvolvimento de Capacidades: reforçar  o apoio internacional para a 
implementação eficaz e orientada do desenvolvimento de  capacidades  em países em 
desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais para implementar  todos os 
objetivos de desenvolvimento sustentável, inclusive por meio da cooperação Norte-Sul,  
Sul-Sul e triangular. 

17.10 Comércio: promover  um sistema multilateral de comércio universal, baseado em 
regras, aberto, não  discriminatório e equitativo no âmbito da Organização Mundial do 
Comércio, inclusive por meio da  conclusão das negociações no âmbito de sua Agenda 
de Desenvolvimento de Doha. 

17.11 Comércio: aumentar significativamente as exportações dos países em 
desenvolvimento, em particular  com o objetivo de duplicar a participação dos  países  
de menor desenvolvimento relativo  nas exportações globais até 2020. 

17.12 Comércio: concretizar  a implementação oportuna de acesso a mercados livres 
de cotas e taxas, de forma duradoura, para todos os países  de menor desenvolvimento 
relativo, de acordo com as decisões da Organização  Mundial do  Comércio, inclusive 
por meio de garantias de que as regras de origem preferenciais aplicáveis às 
importações provenientes de países  de menor desenvolvimento relativo sejam 
transparentes e simples, e contribuam para facilitar o acesso ao mercado. 

17.13 Questões Sistêmicas – Coerência de políticas e institucional: aumentar a 
estabilidade macroeconômica global, inclusive por meio da coordenação e da  
coerência de políticas. 

17.14 Questões Sistêmicas – Coerência de políticas e institucional: aumentar a 
coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável. 

17.15 Questões Sistêmicas – Coerência de políticas e institucional: respeitar o espaço 
político e a liderança de cada país para estabelecer e implementar políticas  para a 
erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável. 

17.16 Questões Sistêmicas – As parcerias multissetoriais: reforçar a parceria global 
para o desenvolvimento sustentável complementada por parcerias multissetorias, que 
mobilizem e compartilhem conhecimento, experiência, tecnologia e recursos  
financeiros  para apoiar a realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável em 
todos os  países, particularmente nos países em desenvolvimento. 

17.17 Questões Sistêmicas – As parcerias multissetoriais: incentivar e promover 
parcerias públicas, público-privadas, privadas, e com a sociedade civil eficazes, a partir 
da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias. 

17.18 Questões Sistêmicas – Dados, monitoramento e prestação de contas: até 2020, 
reforçar o apoio ao desenvolvimento de capacidades para os países em 
desenvolvimento, inclusive para os países de menor desenvolvimento relativo e 



 

 

pequenos Estado  insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a 
disponibilidade de dados de alta  qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por 
renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório,  deficiência, localização geográfica 
e outras características relevantes em contextos nacionais. 

17.19 Questões Sistêmicas – Dados, monitoramento e prestação de contas: até 2030, 
valer-se de iniciativas existentes, para desenvolver medidas do progresso do 
desenvolvimento sustentável que complementem o  produto interno bruto  e apoiar  o  
desenvolvimento de capacidades em estatística nos países em desenvolvimento.  

 

                                                                                                                                                                                            

 

 


