


O que é a Agenda 2030? 

 

O lento crescimento econômico mundial, as 
desigualdades sociais e a degradação 
ambiental que são características de nossa 
realidade atual apresentam desafios em 
precedentes para a comunidade 
internacional. 

 



O que é a Agenda 2030? 

 

Não se pode  continuar com os mesmos 
padrões de produção, energia e consumo 
pois não são mais viáveis então é necessário 
transformar o paradigma de 
desenvolvimento dominante que nos leve 
para um caminho de desenvolvimento 
sustentável inclusivo e com visão de longo 
prazo. 

 



O que é a Agenda 2030? 

Na América Latina e Caribe 

Há problemas estruturais: escassa 
produtividade e infraestrututra deficiente, 
segregação e deficiência na qualidade de 
educação e saúde, persistentes lacunas de 
gênero, desigualdades territoriais e com 
respeito às minorias e um impacto 
desproporcionado da mudança climática nos 
estratos mais pobres da sociedade.  

 



O que é a Agenda 2030? 

2010 – Resolução “Cumprir a promessa: unidos 
para alcançar os objetivos do milênio 
ODM”. Os governos podem acelerar o progresso 
dos ODM e começar a pensar em uma agenda para 
o desenvolvimento pós 2015  

 

2011 – O secretário geral estabelece o Grupo de 
Trabalho para apoiar os esforços de preparação 
rumo à identificação da agenda mundial de 
desenvolvimento pós 2015 

 



O que é a Agenda 2030? 

2012 – Publicação “O futuro que 
queremos para todos”  

Conferência Rio+20 onde os Estados 
membros da ONU acordaram estabelecer 
um grupo de trabalho para desenhar os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
como sucessores dos objetivos do 
Desenvolvimento do Milênio (ODM) 



O que é a Agenda 2030? 

 

2013 – Se estabelece que o grupo aberto de 
trabalho nos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável  

Publica o informe “Um milhão de vozes: 
o mundo que queremos” 



O que é a Agenda 2030? 

2014 – UNDG inicia 11 diálogos temáticos 
para a agenda de desenvolvimento pós 2015 

Apresentação da proposta do Grupo Aberto 
de Trabalho om os objetivos do 
desenvolvimento sustentável 

Informe síntese do Secretário Geral: “O 
caminho até a dignidade para 2030: acabar 
com a pobreza e transformar vidas 
protegendo o planeta”  

 



O que é a Agenda 2030? 

2015 - Apresentação do documento “a 
transformação do nosso mundo: a 
agenda para o desenvolvimento 
sustentável até 2030” Aprovação da 
agenda 2030 para o desenvolvimento 
sustentável na cúpula de desenvolvimento 
sustentável  

2016 – Entra em vigor a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável 



O que é a Agenda 2030? 

Frente a esses desafios os 193 estados 

membros das Nações Unidas junto com um 
grande número de atores da sociedade 
civil, o mundo acadêmico e o setor 
privado, estabeleceram um processo 
de negociação aberto, democrático e 
participativo que resultou na proclamação 
da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável com seus Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS)  

 



 
Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 
 

Quais são os elementos que se baseiam a Agenda? 

São as pessoas,  o planeta, a prosperidade, a 
paz e as alianças. 

 

O que  ela inclui? 

A Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 
incluiu 17 objetivos (ODS)  e 169 metas, apresenta 
uma visão ambiciosa do desenvolvimento 
sustentável e integra suas dimensões econômica, 
social e ambiental. 

 

 

 



Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 
 

A agenda é a expressão dos desejos, 
aspirações e prioridades da comunidade 
internacional para os próximos anos. 

 

A agenda põe a igualdade e dignidade 
das pessoas no centro e chama a 
transformar nosso estilo de 
desenvolvimento, respeitando o meio 
ambiente. 



Agenda & IFLA 
 

A IFLA acredita que 

O acesso público à informação permite que 
as pessoas tomem decisões conscientes que 
podem melhorar suas vidas.  

 

As bibliotecas são instituições fundamentais 
para se alcançar esses objetivos.  



Agenda & IFLA 
 

As comunidades que têm acesso à 
informação relevante e no tempo certo estão 
melhor posicionadas para erradicar a 
pobreza e a desigualdade, melhorar a 
agricultura, proporcionar educação de 
qualidade e promover a saúde, a cultura a 
pesquisa e a inovação. 

 



Declaração de Lyon (2014) 
 

Princípios 

O acesso à informação apoia o 
desenvolvimento, capacitação das pessoas, 
especialmente dos marginalizados e os que 
vivem em situação de pobreza, para exercer 
os seus direitos civis, políticos, econômicos, 
sociais e culturais.  



Declaração de Lyon 
 

A IFLA convidou os Estados-Membros das 
Nações Unidas a reconhecer que o acesso à 
informação e as habilidades para seu uso de 
forma eficaz, são necessárias para o 
desenvolvimento sustentável e assegurar 
que esta é reconhecida na agenda de 
desenvolvimento pós-2015. 

http://www.lyondeclaration.org/content/pa
ges/lyon-declaration-pt.pdf 
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Agenda & IFLA 

O acesso à informação foi reconhecido no  

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

 



Agenda & IFLA 
 

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

 

E, a alfabetização universal é 
reconhecida na visão da Agenda 2030 da 
ONU  



Agenda & IFLA 

As bibliotecas oferecem infraestrutura para 
as tecnologias de informação (TICs) e 
ajudam as pessoas a desenvolver a 
capacidade de usar a informação de forma 
eficaz e preservá-la para garantir o acesso 
permanente às futuras gerações.  

Proporcionam uma rede confiável de 
instituições locais que podem chegar a todos 
os setores da população. 

 



Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 
 

Metade da população mundial não 
tem acesso à informação em rede.  

 

Em nossa sociedade do conhecimento, as 
bibliotecas proveem acesso e oportunidade 
para todos 

 



Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 
 

Em todo o mundo 320.000 bibliotecas 
públicas e mais de um milhão de 
bibliotecas parlamentares, nacionais, 
universitárias, de pesquisa, especializadas e 
escolares garantem que as informações e o 
conhecimento para utilizá-las estejam 
disponíveis para todos, convertendo-se em 
instituições fundamentais para a era digital.  



Sobre a FEBAB 

Fundada há quase 60, trabalha em duas 
ações principais: o advocacy por mais e 
melhores bibliotecas e  no desenvolvimento 
dos profissionais que atuam nestes espaços. 
(www.febab.org.br)  

 

 

 

http://www.febab.org.br/


Sobre a FEBAB 

Integra as associações existentes nos 
Estados do país (Alagoas, Bahia, Ceará, 
Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio de Janeiro (REDARTE), Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e  Sergipe. 

É o braço brasileiro da IFLA  (www.ifla.org) 

 

 

http://www.ifla.org/


Agenda 2030 & FEBAB 
 



Agenda 2030 & FEBAB 

OBJETIVO 1 - ACABAR COM A POBREZA 
EM TODAS AS SUAS FORMAS, EM TODOS 
OS LUGARES 

 

RIO GRANDE DO SUL  

• Passaporte para o Futuro do Banco de Livros 

 

GOIÁS 

• Biblio(Cri)Ativa 

 

 

 

 

 

 



Agenda 2030 & FEBAB 

OBJETIVO 2 - ACABAR COM A FOME, 
ALCANÇAR A SEGURANÇA ALIMENTAR E 
MELHORIA DA NUTRIÇÃO E PROMOVER 
A AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

BRASÍLIA – DF 

• Site Código Florestal  

 

SÃO PAULO 

• Série Produtor Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 2030 & FEBAB 

OBJETIVO 3 - ASSEGURAR UMA VIDA 
SAUDÁVEL E PROMOVER O BEM-ESTAR 
PARA TODOS, EM TODAS AS IDADES 

  

RIO DE JANEIRO  

• Biblioteca Central do CCS nas Estações  

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 2030 & FEBAB 

OBJETIVO 4 - ASSEGURAR A EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA, EQUITATIVA E DE 
QUALIDADE, E PROMOVER 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM 
AO LONGO DA VIDA PARA TODOS 

 

RIO GRANDE DO SUL  

• Inclusão digital para a comunidade da terceira 
idade 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 2030 & FEBAB 

OBJETIVO 4 - ASSEGURAR A EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA, EQUITATIVA E DE 
QUALIDADE, E PROMOVER 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM 
AO LONGO DA VIDA PARA TODOS 

 

SÃO PAULO 

• Lê no ninho - mediação de leitura na primeira 
infância 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 2030 & FEBAB 

OBJETIVO 5 - ALCANÇAR A IGUALDADE 
DE GÊNERO E EMPODERAR TODAS AS 
MULHERES E MENINAS 

 

AMAZONAS 

• Clube das Manas em Tefé 

 

SÃO PAULO 

• Biblioteca Feminista 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 2030 & FEBAB 

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 DE 
ENERGIA PARA TODOS 

CEARÁ 

• Eficiência no consumo de energia elétrica em 
biblioteca universitária 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 2030 & FEBAB 

OBJETIVO 8 - PROMOVER O 
CRESCIMENTO ECONÔMICO 
SUSTENTADO, INCLUSIVO E 
SUSTENTÁVEL, EMPREGO PLENO E 
PRODUTIVO E TRABALHO DECENTE 
PARA TODOS  

CEARÁ 

• Estação do Conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 2030 & FEBAB 

OBJETIVO 8 - PROMOVER O 
CRESCIMENTO ECONÔMICO 
SUSTENTADO, INCLUSIVO E 
SUSTENTÁVEL, EMPREGO PLENO E 
PRODUTIVO E TRABALHO DECENTE 
PARA TODOS  

SÃO PAULO 

• Acolhimento ao cidadão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 2030 & FEBAB 

OBJETIVO 9 - CONSTRUIR 
INFRAESTRUTURAS RESILIENTES, 
PROMOVER A INDUSTRIALIZAÇÃO 
INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL E 
FOMENTAR A INOVAÇÃO 

RIO GRANDE DO SUL 

• Biblioteca do Campus 2 da Universidade 
Feevale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 2030 & FEBAB 

OBJETIVO 10 - REDUZIR A 
DESIGUALDADE DENTRO DOS PAÍSES E 
ENTRE ELES  

SANTA CATARINA 

• Biblioteca e o Programa de Prestação de Serviços 
à Comunidade 

 

PARÁ 

• Tornar visíveis os invisíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 2030 & FEBAB 

OBJETIVO 10 - REDUZIR A 
DESIGUALDADE DENTRO DOS 
PAÍSES E ENTRE ELES 

AC/AM/BA/DF/ES/MA/MT/PR/MS 

/MG/SC  

• Acessibilidade em biblioteca pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 2030 & FEBAB 

OBJETIVO 11 - TORNAR AS CIDADES E OS 
ASSENTAMENTOS HUMANOS 
INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES E 
SUSTENTÁVEIS 

 

SÃO PAULO 

• Horta fitoterápica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 2030 & FEBAB 

OBJETIVO 12- ASSEGURAR PADRÕES DE 
CONSUMO/OBJETIVO 13 – TOMAR 
MEDIDAS URGENTES PARA COMBATER A 
MUDANÇA DO CLIMA/OBJETIVO 14 – 
CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL 
DOS OCEANOS/ OBJETIVO 15 – 
PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O 
USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS 

PERNAMBUCO 

•  Uso do lixo escolar para geração de renda 
e redução do impacto ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 2030 & FEBAB 

OBJETIVO 16 - PROMOVER SOCIEDADES 
PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTÉNTÁVEL, 
PROPORCIONAR O ACESSO À JUSTIÇA PARA 
TODO E CONSTRUIR INSTITUIÇÕES EFICAZES, 
RESPONSÁVEIS E INCLUSIVAS EM TODOS OS 
NÍVEIS. 

SÃO PAULO  

• Disseminação e acesso equitativo às 
informações relacionadas à mudança 
climática e seus impactos globais pela 
Biblioteca Virtual da FAPESP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 2030 & FEBAB 

OBJETIVO 17 - FORTALEECER OS MEIOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO E REVITALIZAR A PARCERIA 
GLOBAL PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 

DISTRITO FEDERAL 

•  Portal Brasileiro de Acesso à Informação 
Científica - Oasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acesso e Oportunidades para Todos 
 

Caderno com exemplos mundiais de 
programas e projetos alinhados aos ODS, 
mostrando que as bibliotecas já realizam 
ações que apoiam o cumprimento da Agenda 
2030.  

 

http://www.febab.org.br/febab201603/wp-
content/uploads/2017/02/IFLA-Acesso-e-
oportunidade-para-todos.pdf 
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O bibliotecário e a Agenda 2030 

https://www.youtube.com/watch?list=PLUZOt6
bFc2fghKopTJcswi3GSYntbRsY3&v=HLG6RIprRzU 
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Como as bibliotecas podem contribuir com o cumprimento dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável? 

 


