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Metas funcionam. Elas ajudaram a acabar com a pobreza, mas não completamente.

As Nações Unidas definiram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como parte de uma nova agenda de 
desenvolvimento sustentável que deve finalizar o trabalho dos ODM e não deixar ninguém para trás.

Lançada em setembro de 2015 durante a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, discutida na Assembleia Geral da ONU, 
onde os Estados-membros e a sociedade civil negociaram suas contribuições.

A agenda reflete os novos desafios de desenvolvimento e está ligada ao resultado da Rio+20 – a Conferência da ONU sobre 
Desenvolvimento Sustentável – que foi realizada em junho de 2012 no Rio de Janeiro, Brasil.

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://www.uncsd2012.org/




Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à 
energia para todas e todos. Até 2030.

Assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia e Aumentar 
substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global

Dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética

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

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 menos desenvolvidos, nos 
pequenos Estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus 
respectivos programas de apoio
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