
 

 

 

Documento de Áreas Prioritárias do Grupo de Trabalho Aberto, 
discutido na 11ª Sessão do GTA, ocorrida de 5 a 9 de maio de 2014 em 

Nova York. 
 
 

Área prioritária 1. Erradicação da pobreza, construindo prosperidade compartilhada e 

promovendo igualdade. 

 

Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares 

 

a) Erradicar a pobreza extrema até 2030 

b) Reduzir a proporção de pessoas vivendo abaixo da linha2 de pobreza até 2030 

c) Até 2030 implementar medidas apropriadas de proteção social de qualidade pisos3, com foco nos 

mais marginalizados4 

d) Construir resiliência dos pobres e reduzir em x% mortes e perdas econômicas  relacionadas a 

desastres5 

e) Alcançar emprego pleno e produtivo para todos, incluindo mulheres e jovens 6 

f) Assegurar igualdade de oportunidade econômica para todas as mulheres e homens7, incluindo a 

proteção dos direitos à terra, propriedade e outros ativos produtivos. 

 
 

Área Prioritária 2. Agricultura sustentável, segurança alimentar e nutrição 

 

Acabar com a fome e melhorar a nutrição de todos por meio da agricultura sustentável e 

melhores sistemas alimentares  

 

a) Assegurar soberania alimentar visando que todos tenham acesso durante o ano todo à 

alimentação adequada 9 

b) Acabar com a desnutrição em todas suas formas, notadamente uma causa de baixo crescimento 

em crianças e de raquitismo em crianças abaixo dos cinco anos10 

c) Até 2030 assegurar um sistema de produção de comida sustentável com rendimentos elevados e 

reduzir a intensidade do uso de água em pelo menos x%, químicos em pelo menos y% e energia em 

pelo menos z%11 

d) Até 2030 atingir o acesso ao conhecimento, recursos produtivos, serviços financeiros e mercados 

para pequenos produtores e pescadores, com um foco específico nas mulheres e nos povos 

indígenas1 

e) Reduzir a taxa global de perda e desperdício ao longo da cadeia de fornecimento alimentar em 

50% até 203013 

f) Que todos os países possuam políticas em vigor sobre o uso sustentável da terra até 2020 e que 

todos os países sujeitos a seca desenvolvam e implementem políticas de preparação para a seca até 

202014 



 

 

g) Desenvolver uma agricultura de adaptação inteligente ao clima que seja resiliente e adaptável a 

temperaturas extremas incluindo seca, mudança climática e desastres naturais15 

h) Atingir, até 2030, proteção da biodiversidade agrícola, incluindo o uso de práticas e 

conhecimentos locais relacionados à agro-biodiversidade e à diversidade de alimentos16 

 

Meios apropriados de implantação 

 

Área prioritária 3. Saúde e a dinâmica populacional  

 

Vida saudável em todas as idades e para todos 

 

a) Até 2030 reduzir a taxa de mortalidade materna a menos de 40 por 100.000 bebês nascidos 

vivos17, acabar com mortes  que possam ser prevenidas de recém-nascidos e crianças e reduzir em 

x% morbidade infantil e materna18 

b) Até 2030 acabar com as epidemias de HIV/AIDS, tuberculose, malaria e doenças tropicais 

negligenciadas19 

c) Reduzir em x% o risco de mortalidade prematura causadas por doenças não transmissíveis, e por 

lesões e promover saúde mental com foco significativo na prevenção20 

d) Atingir cobertura universal de saúde, incluindo proteção de risco financeiro, com atenção 

especial aos mais marginalizados21 

e) Até 2030 assegurar acesso universal a medicamentos essenciais e vacinas acessíveis para todos22 

f) Assegurar acesso universal a saúde sexual e reprodutiva abrangente incluindo métodos 

modernos de planejamento familiar 23 

g) Diminuir em x% o número de mortes e doenças derivadas da poluição do ar, dentro e fora de 

ambientes fechados, e outras formas de degradação ambiental24 

h) Eliminar o abuso de narcóticos e outras drogas25 

 

Meios apropriados de implantação 

 

 

Área prioritária 4. Educação e aprendizado por toda a vida 

 

Prover educação de qualidade e por toda a vida para todos 

 

a) Até 2030 assegurar acesso universal, gratuito e igualitário – e meios de completar - a educação 

primária e secundária para todos meninos e meninas, levando a resultados de aprendizagem 

eficazes26 

b) Assegurar que pessoas com deficiências tenham acesso à educação inclusiva, desenvolvimento 

de habilidades e treinamento vocacional27 

c) Até 2030 aumentar em x% a proporção de crianças com acesso e meios de completar uma 

educação pré-primária de qualidade28 

d) Até 2030 atingir alfabetização universal jovem e adulta, com atenção particular para mulheres e 

os mais marginalizados29 



 

 

e) Até 2030 aumentar em x% o número de mulheres e homens jovens e adultos com treinamento 

vocacional e habilidades técnicas, de engenharia e científicas30 

f)integrar conhecimento e habilidades relevantes em currículos educacionais, incluindo habilidades 

de informação e comunicação,  educação para o desenvolvimento sustentável e sensibilização sobre 

contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável32 

g) todas as escolas devem oferecer ambientes seguros e saudáveis para todos os estudantes33  

 

Meios apropriados de implantação 

 
 

Área prioritária 5. Equidade de gênero e empoderamento das mulheres  

 

Atingir equidade de gênero e empoderamento das mulheres em todos os lugares 

 

a) Até 2030 acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres de todas as idades  

b) Até 2030 acabar com a violência contra mulheres e meninas35 

c) Até 2030 assegurar acesso igualitário à educação em todos os níveis  

d) Até 2030 assegurar oportunidades igualitárias para mulheres e salários iguais para trabalhos 

iguais37 

e) Até 2030 assegurar acesso igualitário a e controle de bens e recursos, incluindo gestão de 

recursos naturais38 

f) Assegurar participação igual e liderança de mulheres  nos processos decisórios, em instituições 

públicas e privadas39  

g) Até 2030 acabar com os casamentos forçados e precoces de crianças  

h) Até 2030 reduzir o trabalho doméstico não remunerado41 

i) Até 2030 assegurar acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e direitos reprodutivos42 

j) Promover a disponibilidade de dados desagregados de gênero para melhoras políticas igualitárias 

de gênero, incluindo orçamentos sensíveis ao gênero43 

 

Meios apropriados de implementação 

 

 

Área prioritária 6. Água e saneamento 

 

 

Água e saneamento para um mundo sustentável 

 

a) Até 2030, prover acesso universal à água, saneamento e higiene acessíveis especialmente para 

mulheres e crianças45 

b) Até 2030, melhorar a gestão de uso, reciclagem e reutilização da água em x% 46 

c) Até 2030, melhorar a eficiência do uso da água47 em x% em todos os setores, com foco especial na 

agricultura48 

d) Implantar recursos de água integrados e gestão, incluindo operações apropriadas entre-

fronteiras49 



 

 

e) Até 2030, fazer com que extração de água doce esteja alinhada ao fornecimento, à proteção e ao 

restabelecimento de ecossistemas, oferecer serviços relacionados à água50 

f) Até 2030, melhorar significativamente a qualidade da água, eliminar a poluição e o despejo de 

materiais tóxicos em corpos hídricos e proteger aquíferos51 

g) Investir em tecnologia de coleta e armazenamento de água e duplicar a coleta de água pluviais 

até 203052 

h) Diminuir em x% a mortalidade e lesões sérias e diminuir perdas econômicas causadas por 

desastres relacionados à água até 203053 

 

 

Meios apropriados de implementação 

 

 

Área prioritária 7. Energia 

 

Assegurar acesso à energia moderna financeiramente acessível, sustentável e confiável para 

todos 

 

a) Até 2030, assegurar acesso universal a serviços modernos de energia sustentável54 

b) Duplicar55 a parcela de energia renovável na matriz energética global até 203056 

c) Duplicar57 a taxa global de melhoria da eficiência energética, incluindo edifícios, indústria, 

agricultura e transporte, até 203058 

d) Até 2030, aumentar em até x% a distribuição de tecnologias energéticas limpas ou de baixa – ou 

zero – emissão, incluindo biomassa sustentável e fogões avançados59 

e) Até 2030, eliminar gradualmente os subsídios aos combustíveis fósseis que encorajam consumo 

exagerado 

 

Meios apropriados de implementação 

 

 

Área prioritária 8. Crescimento econômico, empregos e infraestrutura 

 

Promover crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentado, e empregos decentes 

para todos  

 

a) Sustentar o crescimento da renda da parcela 40% mais baixa da distribuição de renda de cada 

país, para reduzir renda até 2030 62 

b) Atingir emprego pleno e produtivo e decente para todos que o busquem, incluindo grupos 

marginalizados até 203063 

c) Reduzir pela metade o número de jovens desempregados, fora da escola ou dos estudos em geral 

até 202064 

d) Até 2030, melhorar em até x% a produtividade de energia e recursos de atividades econômicas65 

e reduzir em y% o desperdício e as emissões por unidade de produção66 



 

 

e) Criar um clima apropriado para pequenas e médias empresas, empreendedorismo e inovação até 

202067 

f) Aumentar a distribuição de setores e atividades de alta produção da economia e fortalecer 

capacidades produtivas por meio de avanços tecnológicos  e maior agregação de valor, com um foco 

particular para os países menos desenvolvidos69 

g) Desenvolver infraestrutura sustentável e acessível a todos70, atentando para as necessidades de 

países em situações especiais71, e até 2030 prover acesso a infraestrutura básica e serviços para 

100% das populações rurais72 

h) Proteger os direitos de todos os trabalhadores, incluindo trabalhadores migrantes, em 

observância com os direitos estabelecidos pela Organização Internacional do Trabalho73 

i) Acabar com trabalho infantil até 203074 

j) Incentivar a formalização de setor de atividades informais e empregos  

 
 

Área prioritária 9. Industrialização e promoção de igualdade entre as nações 

 

Promover industrialização sustentável e igualdade entre as nações 

 

a) Assegurar espaço adequado e um ambiente favorável às políticas para o desenvolvimento 

industrial, incluindo incentivo ao empreendedorismo industrial e formação de empresas com 

inclusão de pequenas e médias empresas77 

b) Criar empregos decentes dentro do setor industrial e promover um desenvolvimento pleno de 

empregos 78 

c) Atingir níveis de alta produtividade em setores industriais de todos os países79 

d) Até 2030, aumentar a diversidade industrial particularmente de países em desenvolvimento, 

com foco rumo a atividades de maior valor agregado80 

e) Até 2030, aumentar em x% o uso eficiente de recursos na indústria81, reduzir em y% o uso de 

produtos químicos prejudiciais e a geração de dejetos82, e diminuir em z% a intensidade das 

emissões de carbono do  setor industrial83 

f) Aumentar em x a distribuição de produtos e serviços ambientalmente sustentáveis em PIB84 

g) Até 2020, implantar planos e medidas para fortalecer as capacidades tecnológicas de setores 

industriais, incluindo planos para acelerar o desenvolvimento e a adoção de tecnologias e processos 

industriais ambientalmente saudáveis85 

h) até 2030, retroajustar x% das indústrias existentes em nível global baseando-se em energia e 

tecnologias eficientes em recursos e processos industriais ambientalmente saudáveis  

 

Meios apropriados de implantação 

 

 
Área prioritária10. Cidades e moradias sustentáveis 
 

Construir cidades e moradias inclusivas, seguras e sustentáveis 

 



 

 

a) Até 2030, garantir acesso universal a moradia e serviços básicos apropriados e acessíveis para 

todos86 e eliminar condições de vida semelhantes à favela em todos os lugares 87 

b) Até 2030, prover o acesso a um transporte seguro, acessível, barato e sustentável para todos88, 

melhorar a segurança rodoviária e a qualidade do ar nas cidades90 

c) Fortalecer as capacidades para o planejamento e a gestão urbana integrados91 

d) Até 2030, reduzir os impactos  ecológicos das cidades em x%92 

e) Até 2020, aumentar em x% o número de cidades que adotam e implantam políticas públicas e um 

planejamento visando a resiliência e adaptação às mudanças climáticas e aos desastres naturais 93 

f) Até 2030 fortalecer a coesão social e segurança das pessoas, e garantir o acesso universal a 

espaços públicos seguros e inclusivos 94 

g) Até 2030 garantir que todas as cidades sejam acessíveis e ofereçam oportunidades a pessoas 

portadoras de necessidades especiais95 

h) Proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo96 

 

Meios de implantação apropriados 

 

 

 

Área prioritária 11. Consumo e Produção Sustentáveis 

 

Promover padrões de consumo e produção sustentáveis 

 

a) Até 2030 alcançar um gerenciamento e uso sustentável dos recursos naturais97 

b) Até 2030, redução de resíduos em x% por meio da prevenção, redução, reciclagem e 

reutilização98. 

c) Melhorar a produtividade dos recursos das atividades econômicas em x%99, inclusive por meio 

de redes de fornecimento sustentáveis até 2030100 

d) Até 2030 redobrar esforços de conscientização sobre a criação de uma cultura da auto-

suficiência e de estilos de vida sustentáveis101, inclusive informações sobre sustentabilidade de 

produtos e serviços102 

e) Até 2020, estimular incentivos econômicos que promovam padrões de consumo e produção 

sustentáveis, inclusive por meio da abordagem que considera o ciclo de vida do produto103 

f) até 2030 aumentar em x pontos percentuais a participação das empresas que apresentarem 

relatórios de responsabilidade104 social e ambiental, inclusive relatoria integrada105 

g) Até 2030, todos os atores do setor financeiro terão incorporado os princípios do 

desenvolvimento sustentável em suas práticas de negócios106 

h) Criar incentivos para o turismo sustentável107 

 

Meios de implantação apropriados 

 

 

Área prioritária 12. Mudanças climáticas 

 



 

 

Agir de maneira urgente e significativa para diminuir os impactos e se adaptar às mudanças 

climáticas 

Estabelecer um objetivo relativo às mudanças climáticas com base no resultado da COP21 da 

UNFCCC 

 

a) Manter o aumento da média da temperatura mundial abaixo de x°C de acordo com acordos 

internacionais108 

b) Adquirir resiliência e capacidade de adaptação aos perigos decorrentes do clima em todos os 

países vulneráveis 

c) Integrar adaptação ao clima e redução de emissões aos planos de desenvolvimento e estratégias 

de redução da pobreza110 

d) Introduzir instrumentos e incentivos para os investimentos em soluções de baixo carbono em 

infraestrutura, indústria e outros setores111 

e) Aperfeiçoar a educação e conscientização a respeito da mudança climática  

 

Meios de implantação apropriados 

 

 

 

Área prioritária 13. Preservação e uso sustentável dos recursos marinhos, oceanos e mares 

 

Agir de maneira urgente e significativa pela preservação e uso sustentável dos recursos 

marinhos, oceanos e mares  

 

a) Até 2030, prevenir, controlar e reduzir em x% a poluição marinha e o despejo de resíduos e 

dejetos nas águas, inclusive os oriundos de atividades terrestres112 

b) Até 2030, recuperar e proteger ecossistemas marinhos da destruição113, inclusive detendo e 

prevenindo a acidificação dos oceanos114 

c) Até 2030, regulamentar a pesca para restaurar as populações de peixes a níveis ecologicamente 

seguros que possam produzir um rendimento máximo sustentável 115, e apoiar a pesca artesanal 

sustentável116 

d) Desenvolver e garantir a plena aplicação dos regimes regionais e internacionais em vigor de 

governança dos oceanos e mares, incluindo os recursos em áreas além das jurisdições nacionais 117 

e) Até 2020, eliminar a pesca e as práticas de pesca119 destrutivas ilegais, não declaradas e não 

regulamentadas118 

f) Estabelecer áreas marinhas protegidas, de acordo com o direito internacional 120 

g) Até 2030, eliminar subsídios à pesca que contribuam para a sobrecapacidade e a sobrepesca121 

 

Meios de implantação apropriados 

 

Área prioritária 14. Ecossistemas e biodiversidade 

 

Proteger e recuperar os ecossistemas terrestres e deter a perda de biodiversidade 



 

 

a) Até 2020, deter a perda de toda a biodiversidade, inclusive os habitats, e proteger espécies 

ameaçadas122 

b) Até 2020 assegurar a preservação e o uso sustentável dos ecossistemas, incluindo por meio da 

restauração de ecossistemas em estado crítico de degradação123 

c) Manter a diversidade genética tanto de espécies cultivadas quanto de suas variantes silvestres124 

d) Até 2030 assegurar a gestão sustentável de todos os ecossistemas126 de floresta125e montanha, 

detendo o desmatamento e aumentando o reflorestamento127em x%  

e) Até 2030, alcançarmos um mundo neutro em matéria de degradação128 

f) Garantir a partilha justa e equitativa dos benefícios derivados dos ativos naturais, incluindo os 

recursos genéticos129 

g) Acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies ameaçadas 130 

h) Até 2030, eliminar espécies exóticas invasoras 131 

i) Garantir a inclusão das comunidades indígenas e locais nos processos decisórios e promoção do 

conhecimento tradicional dos povos indígenas 132 

 

Meios adequados de implantação 

 

 

Área prioritária 15. Meios de implantação/Parceria global para o desenvolvimento 

sustentável 

 

Fortalecer a parceria global para o desenvolvimento sustentável 

 

Meios de implantação 

 

Comércio: 

 

a) Promover sistemas financeiros e comércios multilaterais abertos, baseados em regras e leis, não-

discriminatórios e igualitários133, que devem também estar de acordo com mandato agrícola da 

Rodada de Doha da OMC134 

b) Oferecer acesso maior ao mercado livre de tarifas e livre de quotas para aos países menos 

desenvolvidos, conforme as decisões da Organização Mundial do Comércio135 

c) Melhorar o acesso ao mercado para exportações de produtos agrícolas e industriais oriundas de 

países em desenvolvimento, especialmente dos Países Menos Desenvolvidos (PMDs),136e pelo 

menos dobrar a participação dos PMDs nas exportações mundiais até 2020137 

 

Transferência de tecnologia, capacidades tecnológicas: 

 

d) Intensificar a cooperação regional e internacional para a ciência, tecnologia e inovação e para a 

pesquisa voltada ao encontro de soluções138, e intensificar a partilha de conhecimento, 

nomeadamente por meio da cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular 139 

e) Promover a transferência e difusão de tecnologias limpas e ambientalmente saudáveis para os 

países em desenvolvimento140 



 

 

f) Operacionalizar por completo o Technology Bank e Mecanismos de Capacitação em Ciência 

Tecnologia e Inovação (STI, em inglês) para os PMDs141 

g) Fortalecer as instituições e reforçar as capacidades nos países em desenvolvimento para realizar 

a pesquisa, desenvolvimento e adaptação de tecnologias, inclusive tecnologias limpas e 

ambientalmente saudáveis142 

h) Apoiar plenamente a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças 

comuns de países em desenvolvimento, nomeadamente os países menos desenvolvidos143 

 

Financiamento e sustentabilidade da dívida: 

 

i) Plena implementação pelos países desenvolvidos dos compromissos da APD conforme um 

calendário acordado144e com base em princípios acordados145 

j) Mobilizar recursos financeiros adicionais146oriundos de várias fontes147, incluindo a redução do 

custo das remessas148 

k) Incentivar o investimento estrangeiro privado de longo prazo e finanças inclusivas149 

l) Assegurar recursos financeiros adequados para investimento no desenvolvimento sustentável150  

m) Garantir a sustentabilidade da dívida e anulação da dívida151 

n) Promover processos decisórios inclusivos, participativos tanto em nível nacional e 

internacional152, incluindo a conclusão de reformas para aumentar a participação efetiva dos países 

em desenvolvimento nas instituições financeiras internacionais153 

o) Fortalecer a mobilização de recursos domésticos, inclusive pela melhora na arrecadação de 

impostos e na eficiência do gasto público, reduzindo fraude e a evasão fiscal, melhorando a 

recuperação de ativos roubados, e o fortalecimento dos sistemas de aproveitamento da poupança 

interna para o investimento154 

p) Promover contratos públicos sustentáveis, nomeadamente por meio de metas nacionais155 

  

Desenvolvimento das capacidades: 

 

q) Aumentar em x% globalmente o número de bolsas de estudo para estudantes de países menos 

desenvolvidos para que possam se inscrever em programas de ensino superior em países 

desenvolvidos e em outros países em desenvolvimento, com foco em ciência, engenharia e gestão156 

r) Fortalecer consideravelmente a capacidade de coleta de dados e análise de desenvolvimento 

sustentável com foco na geração de dados atuais e de alta qualidade157  

s) Introdução progressiva pelos países de métodos expandidos de medição do progresso além do 

PIB à contabilidade nacional, com desenvolvimento das capacidades em estatística de apoio em 

países em desenvolvimento158 

t) Desenvolver e implantar programas de capacitação nos países em desenvolvimento, 

especialmente os países menos desenvolvidos, em apoio aos planos nacionais de execução dos 

objetivos de desenvolvimento sustentável, inclusive na agricultura, energia, saúde, bem como na 

prevenção e redução de desastres e gestão sustentável dos recursos naturais 159 

 

Parceria global reforçada para o desenvolvimento sustentável 

 



 

 

u) Envolver todos os stakeholders na implementação dos ODS, inclusive por meio de parcerias 

eficazes, inovadoras e responsáveis em cooperação com os governos que mobilizam recursos 

financeiros, desenvolvem e disseminam tecnologias e proporcionam conhecimentos técnicos160 

v) Monitoramento regular e relatórios de progresso sobre os ODS dentro de um estrutura de 

prestação de contas compartilhada, incluindo os meios de implantação, a parceria global entre os 

Estados-Membros e as iniciativas e parcerias multi-stakeholders161  

 

   

Área prioritária 16. Sociedades pacíficas, inclusivas, Estado de Direito e instituições 

capacitadas 

 

Sociedades pacíficas e inclusivas, Estado de Direito e instituições capacitadas 

 

Criando sociedades pacíficas e inclusivas: 

 

a) Até 2030 reduzir em x% o crime, a violência162e a exploração, especialmente de crianças163e 

mulheres164 incluindo por meio da redução do crime organizado165e do tráfico de seres humanos166 

b) Até 2030 eliminar leis, políticas e práticas discriminatórias,167 empoderar grupos 

marginalizados,168 nos campos social, político e econômico 

c) Até 2030 estabelecer processos decisórios inclusivos e participativos,169 inclusive nos governos 

locais,170 levando em consideração os interesses das gerações futuras  

d) Até 2020 oferecer informação e educação sobre a cultura da não-violência171 

e) Até 2030 implementar políticas de migração planejadas e gerenciadas172 

 

Estado de Direito, instituições capacitadas: 

 

a) Até 2030 desenvolver instituições responsáveis, transparentes e eficazes em todos os níveis173 

b) Até 2030 oferecer acesso igualitário a sistemas legais independentes e ágeis inclusive no que diz 

respeito a direito, ao acesso e utilização de propriedade, empregos, negócios, tributação, comércio e 

finanças 174 

c) Até 2020 oferecer serviços públicos para todos, incluindo identidade júridica175 

d) Melhorar acesso à informações sobre a gestão das finanças públicas, contratos públicos e sobre a 

implantação dos planos nacionais de desenvolvimento176 

e) Até 2030 diminuir em x% a corrupção em todas as suas formas e os fluxos financeiros ilícitos178 

f) Eliminar restrições desnecessárias à liberdade de imprensa, de associação e de expressão 179 

 

Meios adequados de implantação 

 


