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Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram originados dos 8 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) que foram assumidos pelos 

países membros da Organização das Nações Unidas (ONU), tinha como 

propósito utilizar os 8 objetivos para fazer com que o mundo caminhasse junto 

para eliminar a fome e a extrema pobreza. Eles entraram em vigor no ano de 

2000 e suas ações estavam associadas à aplicação de políticas de 

saneamento, igualdade de gênero, educação, meio ambiente, saúde e 

habitação. Dessa maneira, foram estabelecidas no total 21 metas globais com 

60 indicadores que iriam medir o progresso, em sua maioria, desde o ano base 

de dados de 1990 até 2015. 

Os ODM levaram em consideração fatores que afetavam principalmente as 

populações mais pobres de países menos desenvolvidos. No decorrer de seus 

anos obtiveram resultados satisfatórios em suas metas, e como o período de 

execução venceria em 2015 viu-se o dever de continuar o trabalho. Porém, 

também foi reconhecida a necessidade de expandir as temáticas abordadas 

pelos ODM para que as metas fossem mais inclusivas na inserção de tópicos 

ambientais, sociais e econômicos do desenvolvimento sustentável. Como 

resultado, em 2012 ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (RIO+20), no Rio de Janeiro, que lançou as 

bases para que os países membros da ONU construíssem um novo conjunto de 

objetivos para entrar em vigor a partir de 2016.

O que são os ODS? Conceito e descrição.
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No ano de 2015 em setembro ocorreu a Cúpula das Nações Unidas, evento 

que reuniu mais de 150 líderes mundiais representantes da ONU, em Nova 

York, que teve como objetivo adotar uma nova agenda de desenvolvimento 

sustentável para os próximos 15 anos. A agenda proposta consta na criação 

de uma declaração com 17 objetivos e 169 metas, denominados ODS, de 

cunho global que buscam assegurar os direitos humanos, acabar com a 

pobreza, lutar contra a desigualdade e a injustiça, alcançar a igualdade de 

gênero e o empoderamento de mulheres e meninas, agir contra as mudanças 

climáticas, bem como enfrentar outros dos maiores desafios de nossos tempos 

(Pacto Global). 

Os temas dos 17 objetivos da Agenda 2030 podem ser divididos em quatro 

dimensões principais: ambiental (preservação do meio ambiente), institucional

(colocar em prática), social (necessidades humanas) e econômica (uso e 

esgotamento de recursos naturais). Assim, foi reconhecido que para acabar 

com a pobreza em todas as suas dimensões, sem esquecer de ninguém, é 

necessário caminhar junto com um plano que proporcione crescimento 

econômico respondendo às necessidades da sociedade como um todo. Deste 

modo, o maior desafio é fazer com que o conjunto de metas e ações que 

compõem a Agenda 2030 se internalizem nos países, para que seja possível 

obter os benefícios que foram almejados em sua criação em seu horizonte 

temporal proposto.
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