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“A nova agenda reconhece a necessidade de construir 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas que ofereçam 
igualdade de acesso à justiça e sejam baseadas no 
respeito aos direitos humanos (incluindo o direito ao 
desenvolvimento), em um Estado de direito efetivo e 
boa governança em todos os níveis e em instituições 
transparentes, eficazes e responsáveis.”
Transformando nosso mundo: A agenda 2030  
para o Desenvolvimento Sustentável

“Segurança e proteção não simplesmente 
acontecem: Elas são resultado do consenso 

coletivo e do investimento público.”
Nelson Mandela, 2005
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Introdução e Visão Geral
Os governos do Brasil, da Serra Leoa e da Suíça reuniram os Pioneiros para 
Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas para cumprir a visão da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável de que todas as pessoas devem viver em 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas, livres do medo e da violência. 

Os Pioneiros incluem Estados Membros, organizações internacionais, e 
importantes parcerias e redes. 

Desde nosso lançamento há um ano, temos trabalhado em conjunto para 
entendermos os desafios e as oportunidades para o cumprimento das metas da 
Agenda 2030 para o alcance da paz, da justiça e da inclusão.

Vivemos em um mundo onde a vida de muitas pessoas é moldada pela violência, 
conflito, insegurança, injustiça e exclusão. 

Os padrões de governança também devem ser aperfeiçoados. Em todos os países, 
as instituições estão sob pressão e devem ser reforçadas para poderem cumprir os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

É claro que não pode haver desenvolvimento sustentável sem paz, assim como não 
pode haver paz sem desenvolvimento sustentável, e que é preciso fazer mais para 
proteger os direitos humanos e a igualdade de gênero.

Contudo, podemos identificar cada vez com mais clareza o que será necessário 
para construir sociedades mais pacíficas, justas e inclusivas, com exemplos de 
liderança e compromisso em um número cada vez maior de países.

Sabemos também que as melhorias significativas em termos de paz, justiça e 
inclusão terão um papel catalisador no cumprimento da Agenda 2030, beneficiando 
principalmente aqueles deixados para trás.
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O presente mapa do caminho baseia-se nesses exemplos, para fornecer um 
primeiro guia para aqueles que trabalham na implementação.

O mapa do caminho é composto por três estratégias transformadoras – a 
prevenção de todas as formas de violência, a renovação institucional para apoiar o 
desenvolvimento sustentável e ações para aumentar a inclusão social, econômica e 
política.

São identificadas nove áreas de ações catalíticas. Durante os próximos cinco anos, 
será possível acelerar o cumprimento de metas em cada uma delas.

Para cada ação, destacamos exemplos de implementação em nível nacional, 
demonstrando o alcance e a escala de inovação que testemunhamos em vários 
países.

O mapa do caminho também destaca a necessidade de aumentar evidências, 
dados, aprendizado, e financiamento, bem como a necessidade de um movimento 
que mobilize todos os setores por trás de uma visão compartilhada.

O mapa do caminho é o início de nosso trabalho enquanto pioneiros.

Nossa atenção incide agora na apresentação de resultados no Fórum Político de 
Alto Nível de 2019, que terá como tema “empoderando pessoas e garantindo a 
inclusão e a igualdade”. 

Esse é também o ano em que os líderes de todos os países se reunirão para analisar 
o progresso de todas as áreas da Agenda 2030.

Para isso, devemos adotar medidas adicionais significativas para combater o medo 
e a violência e construir sociedades justas que incluam e capacitem as pessoas.

Juntos, podemos cumprir esse objetivo.

Governos do Brasil, Serra Leoa e Suíça
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 � Abrange todas as metas para sociedades pacíficas, justas e inclusivas (ODS16+)

 � Estabelece vínculos com as dimensões econômica, social e ambiental da 
Agenda 2030 

 � Reconhece que cada país tem suas próprias prioridades, mas e que todos os países 
podem ser líderes 

Um mapa do caminho 
para uma área de 

importância crítica para 
a Agenda 2030

 � Reflete a universalidade dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

 � Ressalta as necessidades das pessoas e dos países em situações de vulnerabilidade 
mais deixados para trás

 � Atua como plataforma base, reunindo parceiros em torno de uma visão 
compartilhada para a implementação

Relevante para todos 
os países e partes 

interessadas

 � Um grupo em expansão de Estados Membros e parceiros de todos os setores

 � Aberto a países e partes interessadas dispostos a assumir um compromisso de ação

 � Determinado a gerar uma mudança real para mulheres, crianças e homens

Os Pioneiros para 
Sociedades Pacíficas, 
Justas e Inclusivas

 � Concentra sua atenção nos próximos cinco anos, que irão convergir no encontro do 
Fórum Político de Alto Nível de 2019

 � Destaca as oportunidades para intensificar o que funciona e evidenciar sucessos 
precoces

 � Identifica as áreas em que o investimento em longo prazo produzirá benefícios na 
década de 2020

Foco nas soluções e  
nos resultados

 � Estratégias transformadoras que proporcionam uma base para ações integradas  
e parcerias

 � Ações catalíticas para acelerar o progresso rumo a sociedades pacíficas, justas  
e inclusivas

 � Facilitadores que reforçam as bases para implementação ambiciosa 

Os três principais 
elementos
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Metas

Sociedades 
pacíficas

Sociedades 
justas

Sociedades 
inclusivas

Estratégias Transformadoras

Prevenção
Investir na prevenção para que todas 

as sociedades e pessoas alcancem seu 
total potencial.

Renovação
Transformar as instituições para  
que possam cumprir aspirações  
por um futuro mais próspero, 

inclusivo e sustentável.

Envolvimento
Incluir e capacitar as pessoas para que 

possam desenvolver seu potencial 
máximo e trabalhar com vistas a um 

futuro melhor.

Ações catalíticas

 
Intensificar os esforços para  

prevenir a violência contra mulheres, 
crianças e grupos vulneráveis

Construção de cidades seguras, 
inclusivas e resilientes

Prevenção dirigida a países e 
comunidades com maior probabilidade 

de serem deixados para trás

Ampliar a justiça e o  
empoderamento jurídico

 
Compromisso com um governo aberto  

e que responda aos cidadãos 
Reduzir a corrupção, os fluxos  
ilícitos financeiros e de armas 

Identidade legal e registro do 
nascimento para todos 

Empoderamento das pessoas como 
agentes de mudança 

 

Respeitar todos os direitos  
humanos e promover a da  

igualdade de gênero

Estamos determinados a promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, livres do medo e da violência.

Facilitadores

Evidências e dados Financiamento Aprendizado e intercâmbios

Comunicação, engajamento e consolidação do movimento
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Facilitado pelo Centro de Cooperação Internacional da Universidade de Nova Iorque

Convocadores

Brasil Serra Leoa Suíça

Estados-membro

Afeganistão Indonésia República da Coreia

Argentina Libéria República Tcheca

Canadá Liechtenstein Somália

Catar México Sri Lanka

Colômbia Países Baixos Suécia

Geórgia Reino Unido Timor-Leste

Guatemala República Centro-Africana Tunísia

Os Pioneiros para Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas

Organizações internacionais e parcerias globais que apoiam o desenvolvimento do mapa do caminho
Departamento de Assuntos Econômicas e Sociais das 
Nações Unidas, Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, UNICEF, ONU Habitat, Escritorio das 
Nações Unidas contra a Droga e o Crime, ONU Mulheres, 
Banco Mundial.

Fórum 16+, Aliança 8.7, g7 +, Aliança Global para Relatórios 
de Progresso sobre a Promoção de Sociedades Pacíficas, 
Justas e Inclusivas, Parceria Mundial para Acabar com 
a Violência Contra as Crianças, Namati, Parceria para o 
Governo Aberto, Rede Transparência, Responsabilidade e 
Participação (TAP).
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Promoção de 
sociedades pacíficas, 

justas e inclusivas
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Na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, os líderes mundiais 
expressaram sua determinação em “promover sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas livres do medo e da violência”.

Estabeleceram metas ambiciosas para reduzir a violência em todos os países, 
para garantir justiça a todos e para a construção de instituições eficientes, 
responsáveis e inclusivas.

Os Pioneiros para Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas são um grupo 
composto por Estados Membros da ONU, organizações internacionais, 
parcerias globais e outros atores interessados. 

Foi convocado pelos governos do Brasil, Serra Leoa e Suíça para criar bases 
intelectuais e parcerias que tornem realidade a ambição das metas dos ODS 
para sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

O Mapa do caminho para Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas incide nos 
próximos cinco anos e abrange todas as metas para sociedades pacíficas, justas 
e inclusivas (ODS16+).

Ele ajudará a concretizar as ambições sociais, econômicas e ambientais da 
Agenda 2030, reconhecendo a contribuição do desenvolvimento sustentável 
para a paz, justiça e inclusão.

O mapa do caminho mapeia o começo de uma jornada coletiva, fornecendo 
um guia para tomadores de decisão, financiadores e ativistas. 

Todos os países estão convidados a se tornar pioneiros, usando o mapa do 
caminho para reforçar sua implementação do ODS16 + e compartilhar sua 
liderança e experiência na consolidação de sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas.
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As metas ODS16+ para sociedades pacíficas, justas e inclusivas
O ODS16 não foi definido para ser isolado de outros objetivos. O ODS16+ visa a:

 � Demonstrar como a paz, a justiça e a inclusão são integradas na Agenda 2030.
 � Reforçar a defesa da universalidade, incentivando todos os países a terem plenamente em conta as interações complexas 

entre desenvolvimento sustentável e paz.
 � Destacar os fatores que aprofundam a desigualdade entre e dentro dos países, sendo que os vulneráveis e os mais 

deixados para trás enfrentam maiores riscos de violência, injustiça e exclusão.
 � Colocar questões de gênero e direitos no centro dos esforços para criar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, com base 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros tratados internacionais de direitos humanos.
 � Sublinhar a necessidade de cooperação internacional para implementar os 40% das metas ODS16+ que têm uma 

dimensão global ou regional.
 � Inspirar parcerias que reúnam aqueles que trabalham em todos os setores e na implementação de todos os 17 Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável.
O compromisso da Agenda 2030 com a criação de sociedades pacíficas, justas e inclusivas está associado ao compromisso 
com assentamentos humanos inclusivos, seguros e resilientes na Nova Agenda Urbana; e o foco na prevenção e resiliência, 
no Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres. A Agenda de Ação de Addis Ababa fornece um quadro global 
para o financiamento do desenvolvimento sustentável.
A Agenda 2030, com sua natureza universal, reconhece que os países mais vulneráveis, incluindo aqueles afetado por 
conflitos, enfrentam desafios especiais. As metas do ODS16+  contribuem para a implementação de todos os ODS e para a 
consolidação da paz nesses países.  

Do ODS16 ao ODS16+
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável  
visa a:

Sociedades pacíficas, justas e inclusivas que 
proporcionem igualdade de acesso à justiça e que se 
baseiem no respeito pelos direitos humanos (incluindo 
o direito ao desenvolvimento), em um Estado de direito 
efetivo e boa governança em todos os níveis e em 
instituições transparentes, eficazes e responsáveis.

A agenda promete combater a desigualdade, a 
corrupção, a fraca governança, os fluxos ilícitos 
financeiros e de armas e outros fatores que originam 
violência e insegurança.

O objetivo 16 é o principal objetivo para promover 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas, livres do medo  
e da violência.

Mas o ODS16 não deve ser encarado de forma isolada. 
Ele está estreitamente associado a outros objetivos, em 
consonância com a natureza integrada e indivisível da 
agenda.

No total, 36 metas medem diretamente o aspecto de paz, 
inclusão ou acesso à justiça, sendo que apenas um terço 
dessas se encontra no ODS16.

Chamamos esse conjunto de metas de ODS16+.

As metas do ODS16+ estão fortemente associadas a 
todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Tal como reconhecido pela Agenda, não pode haver 
desenvolvimento sustentável sem paz e não pode haver 
paz sem desenvolvimento sustentável.

Sem paz, justiça e inclusão, nenhum dos ODS pode ser 
cumprido na íntegra. 

A violência e a injustiça destroem vidas e tornam inevitável 
que pessoas e comunidades sejam deixadas para trás.

Padrões de exclusão e suas decorrentes desavenças 
abalam as sociedades e podem resultar em insegurança 
e violência. Instituições precárias e fraca governança 
tornam impossível que as sociedades atinjam seu pleno 
potencial de desenvolvimento. 

O progresso social, econômico e ambiental desempenha 
um papel igualmente importante na criação de condições 
para sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

O crescimento econômico inclusivo e o desenvolvimento 
social reduzem os riscos de violência e conflito e ajudam 
as sociedades a trabalhar em conjunto visando um futuro 
melhor.

A sustentabilidade ambiental e a resiliência também 
são fundamentais para a consolidação de sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas.
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Nos últimos anos, muitos países apresentaram avanços 
significativos rumo a uma maior paz, justiça e inclusão, 
mas as metas do ODS16+ não serão cumpridas se as 
tendências atuais se mantiverem. 

Os Pioneiros para Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas 
desenvolveram um mapa do caminho para enfrentar esse 
desafio.

O mapa do caminho foca no que pode ser feito nos 
próximos cinco anos para aumentar a ambição e acelerar 
o cumprimento dos objetivos.

Ele informará sobre estratégias de desenvolvimento 
sustentável nacionais e locais, ao mesmo tempo em 
que ajudará atores regionais e globais a trabalharem de 
forma mais eficaz.

O mapa do caminho é relevante para todos os países, 
refletindo a universalidade da Agenda 2030. Cada país 
enfrenta desafios ao implementar as metas ODS16+, 
mas pode contribuir para o êxito ao compartilhar com os 
outros seus conhecimentos, experiências e boas práticas.

Concentra a atenção em pessoas e países vulneráveis, 
especialmente aqueles que enfrentam maior 
probabilidade de serem deixados para trás devido à 
violência e insegurança, à injustiça e exclusão e a uma 
precária governança.

A Agenda 2030 identifica a ameaça ao desenvolvimento 
apresentada por conflitos, extremismos, catástrofes 
humanitárias e deslocamento forçado de pessoas.

Portanto, o mapa do caminho sublinha a importância 
de atender às necessidades das pessoas que vivem em 
áreas afetadas pelos mais altos níveis de violência ou por 
complexas crises e emergências .

O mapa do caminho não é uma receita. Cada país tem 
seu próprio contexto e prioridades. Ao mesmo tempo, 
um número crescente de pioneiros está explorando 
novas abordagens, modelos e ferramentas para a 
promoção de sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

Além disso, o mapa do caminho não é inalterável. Os 
Pioneiros trabalharão juntos para atualizá-lo e revisá-lo, 
como um “documento vivo”, para orientar o movimento 
crescente das sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

O mapa do caminho servirá como uma “estação de 
ancoragem”, reunindo parceiros em torno de uma visão 
comum, desafiados a aumentar seu compromisso com a 
implementação.

Tem como destinatários:

 � Tomadores de decisão em todos os níveis e de todos 
os setores responsáveis pela implementação das 
metas ODS16+.

 � Organizações internacionais e regionais e parcerias 
de várias partes interessadas que apoiem o 
cumprimento de um ou mais elementos do quadro de 
referência.

 � Redes da sociedade civil e organizações, como 
defensores, e levando em conta o importante papel 
que desempenham na implementação das metas.

 � Líderes comerciais, dada a importância do ODS16+ 
para seu ambiente operacional e seu papel na luta 
contra a violência e o abuso, a contenção da corrupção 
e o aumento da inclusão.

 � Parcerias e redes de pesquisa, garantindo a criação de 
evidências que atendam as necessidades futuras dos 
formuladores de políticas.

 � Financiadores, especialmente os preparados para 
investir na inovação ou empenhados em criar 
abordagens mais estratégicas para a paz, justiça e 
inclusão.

Nos próximos anos, os Pioneiros para Sociedades 
Pacíficas, Justas e Inclusivas promoverão o mapa do 
caminho, trabalhando em nível global com aqueles à 
frente da implementação. 

Todos os Estados Membros e demais parceiros estão 
convidados a se tornarem pioneiros, compartilhando 
suas experiências e aprendendo uns com os outros. 

Trabalhando juntos como um grupo, os Pioneiros 
demonstrarão como transformar a ambição das metas  
do ODS16+ em realidade.  
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Instituições financeiras e econômicas globais (10.5, 10.6)

Políticas de migração (10.7)

Instituições transparentes, eficazes e 
responsáveis em todos os níveis (16.6)Participação e liderança 

das mulheres (5.5)

Tomadas de decisões  
inclusivas e participativas (16.7) Instituições e políticas para redução da 

pobreza (1.b), urbanização inclusiva (11.3), 
prevenção de violência (16.a), e cobrança 
fiscal (17.1)

Inclusão política,  
social e econômica (10.2)

Participação da 
governação global (16.8)

Sistema de comércio 
justo (17.10)

Acesso do público à 
informação (16.10)

Sociedades 
inclusivas

Todas as formas de violência (16.1)Cultura de paz e não 
violência (4.7)

Fluxos de armas (16.4) Trabalho forçado, escravidão 
moderna e tráfico humano (8.7)

Migração segura (10.7)

Trabalho infantil, crianças-soldados (8.7)

Violência contra crianças (16.2)

Casamento forçado e infantil, 
mutilação genital feminina (5.3)

Espaços públicos seguros 
(11.7), instalações escolares 
(4.a), habitação (11.1), 
locais de trabalho (8.8) 
e transporte (11.2)

Violência contra mulheres  
e meninas (5.2)

Sociedades 
pacíficas

Normas de legislação e 
acesso à justiça (16.3)

Fluxos financeiros 
ilícitos, ativos 
roubados, crime 
organizado (16.4)

Igualdade no acesso 
à educação (4.5)

Educação em matéria de direitos humanos 
e igualdade de gênero (4.7)

Leis, políticas e práticas de igualdade 
de oportunidades (10.3)

Igualdade de remuneração 
para trabalho igual (8.5)

Políticas para maior igualdade (10.4)

Leis e políticas não 
discriminatórias (16.b)

Corrupção e 
suborno (16.5)

Discriminação contra 
mulheres e meninas (5.1)

 Políticas e legislação de 
igualdade do gênero (5.c)

Personalidade jurídica (16.9)

Sociedades 
justas

Direitos trabalhistas (8.8) 

Estamos determinados 
a criar sociedades 
pacíficas, justas e 
inclusivas nas quais 
não haja medo e 
violência.

Promoção da  
cidadania global (4.7)
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Paz, justiça e 
inclusão criam 
condições para o 

desenvolvimento 
sustentável

O desenvolvimento 
sustentável  
contribui para  

paz, justiça e 
inclusão

“Não pode haver 
desenvolvimento sustentável 

sem paz, nem paz sem 
desenvolvimento sustentável.”

 

 � Redução da pobreza, proteção social e resiliência
 � Desenvolvimento da primeira infância, educação 

e habilidades para a vida
 � Acesso equitativo à saúde, educação e serviços 

públicos
 � Igualdade de gênero e empoderamento
 � Prevenção ao abuso de álcool e drogas

 � Resiliência climática e redução do risco de catástrofes

 � Crescimento econômico inclusivo e redução de 
desigualdades (inclusive entre grupos)

 � Oportunidades e capacitação adequadas para o 
emprego, especialmente de jovens

 � Igualdade ao acesso a recursos econômicos, 
serviços financeiros, mercados, energia e água

 � Urbanização e infraestruturas resilientes

 � Mobilização de recursos  
e capacitação

 � Melhor colaboração 
entre múltiplas partes 
interessadas

Fatores de outros ODS que reduzem o risco e aumentam a resiliência

Reduzir a violência e a insegurança para:
 � Erradicar a pobreza e ter consciência da desigualdade de gênero
 � Eliminar barreiras ao acesso à saúde, educação e  

prestação de serviços e ao crescimento econômico
 � Combater crimes ambientais

Sociedades 
pacíficas

Promover direitos, a justiça e o Estado de Direito para:
 � Compartilhar prosperidade e riqueza
 � Alcançar os mais vulneráveis e deixados para trás
 � Aumentar a produtividade e o investimento

Sociedades 
justas

Boa governança e inclusão para:
 � Cumprir com todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
 � Reforçar a cooperação e superar desafios compartilhados
 � Aumentar a capacidade de cobrança de impostos e receitas

Sociedades 
inclusivas

ODS16+ como catalisador para o progresso do desenvolvimento 
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 Estratégias 
Transformadoras



17

As metas para a promoçãode sociedades pacíficas, justas e inclusivas estão 
profundamente interrelacionadas, tanto umas com as outras quanto com 
os outros ODS. O mapa do caminho define estratégias transversais que 
constituem a base para ações integradas e parcerias. 

Em um momento em que as crises aumentam vertiginosamente e os níveis de 
violência se tornaram inaceitáveis, um novo compromisso com a prevenção 
proporcionará uma plataforma que permitirá que as sociedades e os cidadãos 
vivam em paz e prosperem.

As instituições precisam ser reconfiguradas para enfrentar os desafios que mais 
interessam às pessoas. Uma renovação institucional irá apoiar os objetivos 
para as pessoas, o planeta, a prosperidade e a paz.

Muitos se sentem excluídos de suas sociedades e da globalização. Uma maior 
inclusão e empoderamento permitirá que um número crescente de pessoas 
trabalhe em conjunto para construir um mundo melhor.

As estratégias reforçam-se mutuamente. Ao investirmos em prevenção, na 
transformação das instituições e na inclusão e empoderamento das pessoas, 
conseguimos um progresso contínuo em relação a todos os objetivos para 
promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas e, ao mesmo tempo, 
proteger os mais pobres, mais vulneráveis e com maior probabilidade de serem 
deixados para trás.
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Todos os países devem 
reduzir a violência e 

resolver controvérsias 
de forma pacífica, 

promovendo a inclusão e 
reduzindo a polarização 

e a desconfiança

São necessárias formas 
de prevenção intensivas 

e específicas caso os 
riscos de violência e 
insegurança estejam 

aumentando

Mesmo durante uma 
crise, a prevenção 

deve ser uma 
prioridade, impedindo 

nova deterioração e 
criando bases para 
o desenvolvimento 

sustentável

A inclusão social, 
econômica e política é 
a chave para promover 

sociedades pacíficas e para 
atender às necessidades 

dos mais vulneráveis

A inclusão é necessária 
para a implementação 
de todas as partes da 

Agenda 2030, estimulando 
todos os setores a 

trabalharem de forma 
mais participativa e 

transparente

As mulheres, as crianças, 
os jovens e os grupos 
excluídos devem ser 

empoderados, permitindo-
lhes desenvolver seu 

potencial como agentes 
ativos de transformação

A mudança para um 
caminho mais sustentável 

e resiliente exige 
instituições capazes de 

acelerar o progresso 
rumo ao desenvolvimento 

sustentável

A boa governança não 
deve ser vista de forma 
isolada, mas sim como 
uma tarefa para todos 
os setores e partes da 

sociedade

São necessárias 
abordagens flexíveis para 

identificar e resolver 
os problemas mais 

importantes para as 
pessoas e alcançar aqueles 

deixados para trás

Prevenção
Investir na prevenção para que 
todas as sociedades e pessoas 
alcancem seu total potencial.

Renovação
Transformar as instituições 
para que possam cumprir 
aspirações por um futuro 
mais próspero, inclusivo e 

sustentável.

Envolvimento
Incluir e capacitar as pessoas 
para que possam desenvolver 

seu máximo potencial e 
trabalhar com vista a um 

futuro melhor.

 Estratégias Transformadoras
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A violência é uma ameaça para todas as sociedades. Ela 
mata meio milhão de pessoas por ano e fere muitas mais. 

O impacto muitas vezes dura toda uma vida. Os 
sobreviventes da violência têm mais propensão para 
cometer suicídio e sofrer de transtornos mentais. Podem 
ter mais dificuldades em aprender na escola, se relacionar e 
encontrar trabalho produtivo.

Em nível nacional, a insegurança mina a prosperidade, 
destrói a infraestrutura e prejudica os serviços públicos de 
investimento. As comunidades mais desfavorecidas são as 
mais atingidas, com a violência intensificando a pobreza e a 
desigualdade.

Para criar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, 
precisamos de um novo compromisso para prevenir todas 
as formas de violência, seja em casa, na comunidade ou na 
sociedade em geral.

A prevenção é mais urgente nos países que enfrentam riscos 
mais elevados, ao contribuir para uma paz sustentável e 
criar as bases para o desenvolvimento sustentável.

Contudo, a prevenção efetiva implica muito mais do que 
apenas evitar danos. A violência é um sintoma de falhas 
mais abrangentes de uma sociedade em abordar queixas, 
resolver litígios de forma pacífica ou de respeitar os direitos 
das mulheres, das crianças e dos grupos vulneráveis.

Também reflete a incapacidade das instituições de garantir 
um acesso mais justo às oportunidades, recursos e poder e 
de identificar e responder a riscos que podem resultar em 
crises ou instabilidade.

Todos os países devem reduzir a violência e abordar os 
litígios de forma pacífica, promovendo ativamente a 
inclusão e reduzindo a polarização e a desconfiança.

A prevenção especifica é necessária quando as 
queixas e a exclusão aumentam o risco de violência e 
insegurança e para aqueles que estão repetidamente 
expostos aos ciclos da violência.

Mesmo durante a resposta a uma crise, a prevenção 
deve ser uma prioridade, impedindo uma maior 
deterioração e criando bases para recuperação.

A prevenção eficaz irá:

 � Reunir os parceiros políticos, de desenvolvimento e 
de segurança para identificar os riscos e abordá-los 
o quanto antes.

 � Abordar diretamente as piores formas de violência, 
aumentando a segurança para as comunidades e 
pessoas mais afetadas.

 � Reforçar instituições de justiça e segurança para que 
os litígios sejam tratados de forma pacífica.

 � Aumentar a inclusão e resolver as desavenças que 
prejudicam a segurança.

 � Proteger os direitos humanos, apoiar a igualdade 
de gênero e promover uma cultura de paz e não 
violência.

535.000 
vidas perdidas para a violência a 
cada ano, além de muitas mais 
pessoas que sofrem danos físicos e 
psicológicos graves.

10% 
das pessoas vivem em países que 
sofrem quase metade de todas as 
mortes.

8%
de aumento de casos de mortes violentas 
até 2030 se não houver mudanças no 
cenário atual.

65,6 milhões 
de pessoas que fugiram de suas casas 
devido a conflitos e desastres.

20 milhões
de pessoas são atualmente vítimas da 
fome devido a uma crise humanitária 
motivada pelo conflito e pela 
insegurança

14,3 trilhões
de dólares norte-americanos de custos 
estimados gastos em conflito, além 
de perdas substanciais adicionais pela 
violência criminal e interpessoal

Prevenção
Investir na prevenção para que todas as sociedades  
e pessoas alcancem todo seu potencial.

 Estratégias Transformadoras
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A Agenda 2030 é um plano de ação para transformar nosso 
mundo, mas seus objetivos só poderão ser cumpridos se 
criarmos instituições capazes de acelerar o progresso rumo ao 
desenvolvimento sustentável. 

Todos os países enfrentam desafios sociais, econômicos e 
ambientais que exigem soluções novas e inovadoras. 

Os países concordaram em acabar com a pobreza e reduzir 
as desigualdades, investindo em saúde, educação e serviços 
públicos de qualidade que permitam que as pessoas 
desenvolvam seu potencial máximo.

Eles expressaram seu compromisso em criar bases 
econômicas sólidas, garantindo que a prosperidade 
seja amplamente compartilhada e respondendo às 
demandas de mercados e tecnologias globais que mudam 
vertiginosamente.

Também devem mudar suas economias para padrões 
sustentáveis de consumo e produção, bem como aumentar 
a resiliência às mudanças climáticas e a outros impactos e 
desastres.

De igual modo, devem mobilizar os trilhões de dólares de 
recursos que serão necessários para proporcionar um futuro 
mais sustentável. 

Esses desafios são todos relativos à governança. Requerem 
uma transformação institucional de uma escala e ambição 
que correspondam aos próprios objetivos. Entretanto, não 
reforçar a governança irá gerar desavenças, violência e 
conflito.

São necessárias abordagens flexíveis para 
identificar e solucionar os problemas mais 
importantes para a maioria das pessoas, criando 
espaços para os atores experimentarem e 
aprenderem rapidamente com sucessos e 
fracassos.

Uma transformação institucional permitirá:

 � Criar capacidade a nível subnacional, nacional, 
regional e mundial para identificar e solucionar 
os problemas que mais preocupam as pessoas.

 � Estimular a inovação e a capacidade de 
enfrentar desafios novos e emergentes, criando 
plataformas para políticas mais participativas, 
de tomada de decisões, e para comentários e 
aprendizagem.

 � Aumentar a capacidade de mobilizar o 
financiamento de todas as fontes possíveis, tanto 
públicas quanto privadas, usando recursos de 
forma eficiente e eficaz.

 � Apoiar uma cooperação mais eficaz entre 
os países diante de ameaças e desafios 
compartilhados.

 � Preparar instituições para ajudar em primeiro 
lugar os que mais foram deixados para trás, e 
permitir que os países vulneráveis cumpram 
seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
visando uma paz duradoura.

Crescente complexidade
 � A população mundial excederá 

8 bilhões de pessoas até 2030 
Existirá mais umbilhão de pessoas 
vivendo em municípios e cidades

 � A economia global mais do 
que duplicou em tamanho 
desde o acordo dos ODM

 � A tecnologia está impulsionando 
rápidas mudanças sociais 
e econômicas

Crescentes aspirações
 � Mais de 3 bilhões de 

pessoas pertencem agora 
à classe média mundial

 � A mídia e as redes sociais 
aumentaram significativamente 
o escrutínio dos governos

 � Os jovens se conectam 
internacionalmente cada 
vez com mais frequência

Novas oportunidades
 � Maior diversidade de modelos 

e abordagens nacionais

 � Maior quantidade de cidadãos 
educados e ativos

 � A tecnologia oferece novas 
ferramentas para gerenciar 
sociedades e economias 

Renovação
Transformar as instituições para que possam cumprir aspirações  
por um futuro mais próspero, inclusivo e sustentável. 

 Estratégias Transformadoras
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Uma crise de confiança
Os dados da pesquisa mostram uma crise de 
confiança nas instituições. Em uma pesquisa 
realizada em 28 países, concluiu-se que a 
confiança no governo é baixae que as empresas 
e as organizações não governamentais também 
enfrentam um défice de confiança. Muitas 
pessoas receiam o ritmo da inovação, a velocidade 
da globalização, a erosão dos valores sociais e a 
ameaça representada pela corrupção. Existe uma 
crescente quebra de confiança entre o público em 
geral e as elites que constituem entre 10-15% da 
população. 

Governo 

41%

Empresas 

52%

ONG 

53%

Mídia 

43%
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Todas as 
instituições 

Públicas  
45%

Elites  
60%

Em todo o mundo, as sociedades devem fazer mais 
para cumprir as aspirações de seus cidadãos por um 
futuro melhor e para dar resposta às disparidades de 
oportunidades, riqueza e poder que atuam como barreiras 
ao desenvolvimento sustentável.

A exclusão e a injustiça geram violência e insegurança. E 
também representam um desperdício de energia e talento. 

Poucos países empoderam plenamente suas mulheres e 
meninas, enquanto muitos jovens se sentem incapazes de 
contribuir plenamente para a criação de um mundo melhor. 

Outros grupos sofrem discriminação arraigada, seja devido à 
raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou qualquer 
forma de opinião, origem nacional ou social, propriedade, 
nascimento, deficiência ou outro status.

A inclusão social, econômica e política é a chave para 
promover sociedades mais pacíficas.

Uma maior inclusão é essencial para defender os direitos 
humanos, alcançar a igualdade de gênero e proporcionar 
acesso à justiça para todos. 

Trata- se de cumprir o compromisso de não excluir ninguém 
e terá um profundo impacto na vida de quem se sente 
desiludido com sua sociedade.

Além disso, Trata-se de criar mais oportunidades 
significativas para que as pessoas possam dar forma a um 
futuro mais sustentável, aproveitando sua energia, suas 
ideias e sua criatividade.

São necessárias políticas e abordagens inclusivas para 
implementar todas as partes da Agenda 2030.

Uma maior inclusão:

 � Desafia todos os setores a trabalharem de forma 
mais participativa e transparente.

 � Deve se basear em leis, políticas e práticas não 
discriminatórias e em uma participação política de 
todos os grupos.

 � Proporcionará oportunidades de participação na 
tomada de decisões e para o envolvimento ativo na 
implementação da Agenda 2030.

 � Deve empoderar mulheres, crianças, jovens 
e grupos excluídos, criando coesão social e 
permitindo que atinjam seu potencial como 
agentes de mudança.

 � Tem uma forte dimensão econômica, dada a 
necessidade de crescimento inclusivo e mais 
oportunidades econômicas. 

 � Deve fortalecer as redes e aumentar o espaço para 
a sociedade civil.

 � Deve investir na infraestrutura e nas tecnologias 
que reforçam a coesão social e oferecer 
oportunidades de inclusão para os mais deixados 
para trás.

Envolvimento
Incluir e capacitar as pessoas para que possam desenvolver seu máximo 
potencial e trabalhar com vista por um futuro melhor.

 Estratégias Transformadoras
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Ações  
Catalíticas
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O mapa do caminho identifica nove ações catalíticas que ajudarão a iniciar a 
transformação necessária para tornar realidade a ambição do ODS16+. Em cada 
uma dessas áreas, existe um forte potencial para acelerar a implementação 
com base nas evidências e experiências existentes. 

O sucesso contribuirá para as três estratégias transformadoras e proporcionará 
progresso em várias metas do ODS16+. Irá gerar confiança na possibilidade 
de atingir resultados rápidos e possibilitará o investimento contínuo “no que 
funciona” para levar a implementação adiante.

As ações catalíticas focam-se na necessidade de aumentar os esforços para 
acabar com a violência contra mulheres, crianças e grupos em situação de 
vulnerabilidade, e identificar oportunidades para reduzir a violência urbana e 
construir cidades mais seguras.

As sociedades pacíficas, justas e inclusivas devem chegar aos países e 
comunidades com mais probabilidade de serem deixados para trás, incluindo 
os mais afetados por violência e conflitos, protegendo ao mesmo tempo os 
direitos humanos e promovendo a igualdade de gênero constantemente.

A identidade legal constitui a base das sociedades justas e inclusivas e o 
empoderamento jurídico permitirá que as pessoas cumpram um papel pleno 
como agentes de mudança para um futuro mais sustentável.

Os governos mais abertos e com mais capacidade de resposta estarão mais 
bem preparados para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
Uma redução substancial da corrupção e dos fluxos ilícitos permitirá a criação 
de sociedades mais justas, inclusivas e pacíficas.
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As ações catalíticas não estão elencadas por ordem de prioridade. Para cada 
ação, são sugeridas metas relevantes, mas a lista não é exaustiva.

Ações Catalíticas

Construção de cidades seguras, 
inclusivas e resilientes

As cidades podem liderar os esforços 
para reforçar a segurança e aumentar 
a coesão social, gerando a inovação 
necessária para cumprir a Agenda 

2030. Uma urbanização indevidamente 
planejada pode gerar novos riscos. 

Metas
4.a, 8.8, 11.1, 11.2, 11.3, 11.7

Prevenção dirigida a países e 
comunidades com maior probabilidade 

de serem deixados para trás.
Todos os países devem se comprometer 

ativamente com a prevenção, mas é 
necessário um apoio adicional e  

urgente para os países mais pobres  
e vulneráveis à medida que  

implementam a Agenda 2030. 

Metas
16.1, 16.6, 16.a, 4.7

Intensificar os esforços para prevenir 
a violência contra mulheres, crianças 

e grupos vulneráveis
Podemos identificar cada vez com 

mais clareza quais ações funcionam 
na prevenção da violência contra 

mulheres e crianças e temos a 
obrigação de confrontar a escravidão 

moderna, o tráfico humano, o trabalho 
infantil e outras formas de abuso.

Metas
16.1, 16.2, 16.a, 4.7, 5.2, 5.3, 8.7

Compromisso com um governo 
aberto e que responda aos cidadãos

A Agenda 2030 oferece uma plataforma 
para a criação de instituições eficientes, 

responsáveis e transparentes e para 
aumentar sua capacidade de atender 

às necessidades das pessoas e respeitar 
seus direitos. 

 
Metas

16.6, 16.8, 1.b, 10.4, 17.1

Reduzir a corrupção, os fluxos 
ilícitos financeiros e de armas

A luta contra a corrupção, o  
controle dos fluxos ilícitos financeiros 

e de armas e o fortalecimento 
da recuperação e devolução dos 

ativos roubados contribuirão para o 
cumprimento de todos os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável.

Metas
16.4, 16.5, 16.6, 10.5, 10.6, 17.10

Ampliar a justiça e o 
empoderamento jurídico

Temos a oportunidade de promover o 
estado de direito e aumentar o acesso 
à justiça em todos os países, gerando 

um impacto substancial nos mais 
vulneráveis e com maior probabilidade 

de serem deixados para trás.  

Metas
16.3

Empoderamento das pessoas  
como agentes de mudança 

A inclusão deve ser um processo ativo, 
dando às pessoas oportunidades 

tangíveis de significativa participação 
em suas sociedades e transformando a 
maneira como elas se relacionam com 

seus governos. 

Metas
16.7, 16.10, 16.b, 4.7, 5.5, 10.2, 10.7 

Respeito por todos os direitos 
humanos e promoção da igualdade 

de gênero
São necessárias ações antecipadas com 

relação aos direitos e às igualdades 
para criar sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas e cumprir a visão da Agenda 

2030, centrada nas pessoas. 
 

Metas
16.b, 1.b, 4.5, 4.7, 5.1, 5.5, 5.c, 8.5, 

8.8, 10.3, 10.4, 10.7 

Identidade legal e registro do 
nascimento para todos  

A universalização do registro de 
nascimento e a identidade legal plena 

para todos ajudarão as pessoas a 
garantir seus direitos e estabelecerão 

bases para cumprir o disposto na 
Agenda 2030 com relação aos mais 

deixados para trás.

Metas
16.9
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As mulheres e as crianças sofrem as consequências 
de uma epidemia de violência, com um terço das 
mulheres e metade das crianças afetados a nível 
mundial.

A violência é um motivo central pelo qual tantas 
mulheres e crianças são deixadas para trás. O 
impacto na saúde e no bem-estar é significativo, e a 
violência e o medo da violência impedem que muitas 
mulheres e crianças participem plenamente em suas 
sociedades.

Os direitos das mulheres e das crianças de viverem 
livres do medo e da violência são reconhecidos na 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher, a Convenção sobre 
os Direitos da Criança, bem como seus Protocolos 
Facultativos e outros instrumentos de direitos 
humanos.

A Agenda 2030 estabelece metas para todos os países 
intensificarem suas ações para acabar com a violência 
e cumprir esses direitos. Incidem também em formas 
específicas de abuso, como casamento infantil, 
mutilação genital feminina e trabalho infantil, e na 
necessidade de um esforço renovado para acabar 
com o tráfico e a escravidão moderna.

Contudo, existem evidências cada vez mais 
contundentes que demonstram que a violência contra 
mulheres e crianças pode ser prevenida, inclusive por 
meio de sua própria participação ativa e liderança e 
através do engajamento de homens e meninos.

Temos a oportunidade de expandir as políticas 
e os programas já comprovados, atendendo às 
necessidades de quem é afetado pela violência e 
protegendo-os de novas vitimizações.

1. Usar o quadro de apoio do sistema das Nações Unidas 
para apoiar a prevenção da violência contra as mulheres e 
oferecer orientações aos países e às regiões quanto a seus 
esforços para cumprir seus compromissos de acabar com 
a violência.

2. Apoiar a ação dos países para acabar com a violência 
contra as crianças, de acordo com as agendas e normas 
das Nações Unidas, usando as estratégias INSPIRE 
desenvolvidas pela ONU, pelo Banco Mundial e outros 
parceiros internacionais, com a Parceria Mundial para 
Acabar com a Violência contra as Crianças.

3. Aumentar o número de países que desenvolvem e 
implementam planos de ação nacionais com base em 
evidências que estabelecem prazos ambiciosos para 
reduzir a violência contra mulheres e meninas e para 
combater abusos específicos identificados na Agenda 
2030.

4. Desenvolver um plano de ação para erradicar o trabalho 
forçado, a escravidão moderna, o tráfico de seres 
humanos e o trabalho infantil, com a Aliança 8.7 e outras 
parcerias que fornecem uma plataforma para acelerar as 
ações.

5. Reforçar o papel do setor privado com o objetivo de pôr 
fim ao tráfico de pessoas e ao trabalho forçado, por meio 
do Fórum sobre as Empresas e os Direitos Humanos das 
Nações Unidas e outras entidades.

6. Orientar os esforços para os mais vulneráveis à violência, 
incluindo pessoas deslocadas, mulheres e crianças 
afetadas por conflitos e pessoas com deficiência.

7. Aumentar a coordenação e os vínculos entre os 
quadros de prevenção para mulheres, crianças e grupos 
vulneráveis.

Intensificar os esforços para prevenir a violência contra 
mulheres, crianças e grupos vulneráveis

Ações Catalíticas

Podemos identificar cada vez com mais clareza quais ações funcionam na prevenção da violência contra mulheres e 
crianças e temos a obrigação de confrontar a escravidão moderna, o tráfico humano, o trabalho infantil e outras formas 
de abuso.

Prevenção
A segurança das mulheres e das 
crianças estabelece a base para 

sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas.

Renovação
As parcerias inovadoras para 

prevenção unem todos os setores e 
áreas da sociedade.

Envolvimento
A prevenção da violência permite 
a inclusão significativa dos mais 

deixados para trás.
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Indonésia
Em 2016, o Governo da Indonésia lançou a primeira 
estratégia nacional do país para Erradicação 
da Violência contra as Crianças. A estratégia é 
complementada pelo programa emblemático 
denominado 3ENDS (3 fins, de erradicar com o 
tráfico, erradicar com a violência contra as mulheres 
e as crianças e erradicar as barreiras à justiça 
econômica para as mulheres).

Suécia
A Suécia tem o primeiro governo feminista 
do mundo e está determinado a que todas 
as mulheres e crianças vivam sem sofrer 
violência. Foi o primeiro país a proibir o 
castigo corporal e publicou recentemente 
um mapa do caminho para a proteção 
de crianças contra o tráfico, exploração e 
abuso sexual.

 

Aliança 8.7

Uma parceria global para erradicar com o trabalho forçado, a 
escravidão moderna, o tráfico humano e o trabalho infantil. 

Está reunindo parceiros para assumirem compromissos a nível 
nacional, regional e mundial.

Parceria Global para Acabar com  
a Violência contra as Crianças 

Uma parceria global que trabalha com o objetivo de prevenir e 
responder à violência, proteger as crianças e tornar as sociedades 

seguras para as crianças. 
A Indonésia e a Suécia são países pioneiros da Parceria Global 

para Acabar com a Violência contra as Crianças, e fazem parte de 
um grupo crescente de países que evidenciam um aceleramento 

no cumprimento do objetivo de acabar com a violência.

INSPIRE - Sete estratégias para acabar com a violência contra as crianças
Implementação e vigilância do cumprimento das leis
Normas e valores
Segurança do ambiente
Pais, mães e cuidadores recebem apoio
Incremento de renda e fortalecimento econômico
Resposta de serviços de atenção e apoio
Educação e habilidades para a vida

Reino Unido
O Reino Unido realizou uma estimativa de 
prevalência inovadora que indicou ter entre 10 
a 13.000 vítimas de escravidão moderna. A Lei 
sobre a Escravidão Moderna, a primeira legislação 
desse tipo no mundo, aumentou as sanções para 
pessoas que reduzem alguém à condição análoga 
à de escravo reforçou as políticas e exigiu que 
as empresas procedam com transparência no 
que diz respeito à escravidão em suas cadeias 
mundiais de fornecimento. Houve aumento do 
apoio às vítimas e foi nomeado um Comissário 
Independente contra a Escravidão. A escravidão 
é um problema global e o primeiro-ministro 
assumiu o compromisso de o Reino Unido liderar 
uma “abordagem abrangente para derrotar este 
modelo sistemático de negócios internacional vil 
na sua origem e em trânsito.”
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Muitas cidades sofrem níveis muito elevados 
de criminalidade, violência e insegurança e as 
comunidades mais afetadas se veem isoladas, 
estigmatizadas e desprovidas de investimentos, 
oportunidades e serviços.

Se por um lado a maioria das vítimas de homicídios 
nas cidades são homens jovens, por outro, as 
mulheres e as meninas sofrem altos níveis de 
violência e abuso, em casa, em espaços públicos e 
quando se deslocam para o trabalho ou para a escola.

As cidades também enfrentam riscos e desafios 
emergentes. Se for mal planejada, a urbanização 
rápida pode levar a habitações e infraestruturas 
inadequadas e inseguras e ao enraizamento da 
exclusão e da desigualdade.

Contudo, algumas cidades alcançaram aumentos 
extraordinários na segurança pública, com líderes 
urbanos pioneiros em abordagens inovadoras à paz, 
justiça e inclusão. 

A segurança urbana exige estratégias inclusivas 
baseadas em evidências e que reduzam diretamente 
os níveis de criminalidade e violência. Estas 
evidências devem ser combinadas com abordagens 
em longo prazo para reforçar as comunidades, 
criar coesão social e aumentar a eficácia e a 
responsabilidade dos provedores de segurança e 
justiça.

Essa ação apoia a implementação da Nova Agenda 
Urbana, em particular o compromisso de promover 
“um ambiente seguro, saudável e inclusivo em 
cidades e assentamentos humanos para que todos 
vivam, trabalhem e participem da vida urbana sem 
medo de violência e intimidação.”

1. Aumentar o número de cidades que estabelecem 
metas para reduzir a violência e criar capacidades nas 
cidades para implementar estratégias de prevenção 
que se concentrem em e sejam guiadas por pessoas e 
comunidades com os mais altos níveis de violência. 

2. Implementar uma abordagem abrangente para reduzir o 
assédio sexual e a violência nos espaços públicos e nos 
transportes.

3. Aumentar o impacto preventivo dos investimentos 
urbanos em infraestruturas e no ambiente construído; 
saúde e educação; capacitação e criação de emprego; 
e outros serviços como parte de um compromisso 
mais amplo para tornar as cidades inclusivas, seguras, 
resilientes e sustentáveis.

4. Atender às necessidades de desenvolvimento de homens 
e mulheres vulneráveis nas comunidades mais afetadas 
pela violência, incluindo assentamentos informais, 
oferecendo ao mesmo tempo uma resposta a seu trauma 
e protegendo-os contra estigmatização.

5. Reforçar a liderança para a prevenção nas cidades, 
recorrendo a todos os setores, e melhorar o envolvimento 
entre a polícia e outras instituições de justiça e segurança 
e comunidades marginalizadas.

6. Finalizar, divulgar e apoiar as diretrizes do sistema das 
Nações Unidas sobre Cidades Mais Seguras, levando em 
consideração as normas existentes da ONU em matéria de 
violência e prevenção de crime.

7. Explorar o potencial para uma nova Iniciativa de Parceria 
Global sobre Cidades Mais Seguras e trabalhar com as 
redes existentes de prefeitos e outros líderes da cidade 
para aumentar a aprendizagem entre as cidades.

Construção de cidades seguras, inclusivas e 
resilientes

As cidades podem liderar os esforços para reforçar a segurança e aumentar a coesão social, gerando a inovação 
necessária para cumprir a Agenda 2030. Uma urbanização indevidamente planejada pode gerar novos riscos. 

Prevenção
Uma maior segurança urbana 

contribui substancialmente para a 
redução da violência a nível mundial.

Renovação
As autoridades locais e os líderes  

das cidades são os pioneiros de novas 
abordagens à segurança urbana e  

à coesão social.

Envolvimento
Mais recursos e capacitação das 

comunidades para prevenir a 
violência e fomentar a participação.
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Iniciativa Global para Cidades e  
Espaços Públicos Seguros

Com o apoio técnico da ONU Mulheres e em colaboração com a 
sociedade civil, parceiros doadores, agências das Nações Unidas, 
autoridades locais e o setor privado, cerca de 30 cidades em todo 

o mundo estão desenvolvendo e implementando programas 
abrangentes para prevenir e responder ao assédio sexual e 

outras formas de violência sexual contra mulheres e meninas em 
espaços públicos que podem ser avaliados. 

Iniciativa de Parceria Global sobre  
Cidades Mais Seguras

Uma nova parceria que reunirá as parcerias e redes já existentes, 
fortalecerá os fóruns regionais e nacionais de segurança pública 

e desenvolverá os Laboratórios da Cidade para promover 
experiências locais para prevenir e reduzir a violência e a 

criminalidade.

Guatemala
A Cidade da Guatemala lançou o Programa 
de Cidade Segura e Espaços Públicos 
Seguros em janeiro de 2016, juntamente 
com o gabinete do prefeito, grupos 
comunitários de mulheres, o governo 
de Espanha, agências da ONU e outros 
parceiros. O programa promove uma 
abordagem integrada para garantir cidades 
e espaços públicos seguros, empoderadores 
e sustentáveis para mulheres e meninas. 
Após um processo de abordagem 
participativa, o programa foi incorporado no 
plano municipal, enquanto o assédio sexual 
contra as mulheres nos espaços públicos 
fez parte da Política Nacional de Violência 
contra Mulheres e Meninas.

Colômbia
As cidades colombianas estão na vanguarda das inovações 
em termos de segurança dos cidadãos. Em 2014, Bogotá se 
tornou na primeira cidade da América Latina a implementar 
o Safetipin, um aplicativo gratuito para smartphones baseado 
em mapas que visa tornar as cidades mais seguras para as 
mulheres. O aplicativo fornece aos cidadãos, governos, setor 
acadêmico e setor privado informações atualizadas sobre 
percepções da segurança dos cidadãos. Bogotá e Villavicencio 
já anunciaram sua participação na Iniciativa Mundial para 
Cidades Seguras e Espaços Públicos Seguros, se juntando à 
cidade de Medellín, que lançou seu programa em 2015.

México 
Em 2016, o Governo do México estabeleceu a Rede Mexicana 
sobre Cidades mais Seguras, promovendo cidades mais seguras 
e mais inclusivas para todos os habitantes. A rede visa melhorar 
a qualidade dos espaços públicos e garantir que sejam livres 
de crimes e violência. Ela aproveita as melhores evidências em 
matéria de prevenção, gerando soluções locais inovadoras, 
fortalecendo as parcerias municipais, estabelecendo vínculos 
com as administrações federais e nacionais e servindo as 
populações em situações vulneráveis. O México também foi 
sede do fórum global sobre cidades seguras para mulheres 
e meninas em 2017, enquanto a Cidade do México lançou 
o #NoEsDeHombres para combater o assédio sexual nos 
transportes públicos.

Canadá
A Rede Municipal Canadense de Prevenção de Crimes reúne municípios para prevenir crimes 
e promover a segurança e o bem-estar da comunidade. A rede desenvolve capacidades entre 
seus 18 membros, onde se reúne mais de 30% da população canadense, e fornece um fórum 
de intercâmbio e desenvolvimento de conhecimento, experiência e visão. Em parceria com a 
Universidade de Ottawa, e com apoio financeiro e colaboração do Governo do Canadá, está 
aproveitando as evidências para prevenir o crime e a vitimização, envolvendo todos os setores 
capazes de abordar as principais causas dos crimes e da violência. 
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A Agenda 2030 reconhece os desafios únicos que as 
comunidades e os países mais vulneráveis enfrentam 
como parte do seu compromisso de primeiro 
alcançar aqueles mais deixados para trás. 

Para centenas de milhares de pessoas, o caminho 
para o desenvolvimento sustentável está bloqueado 
pela violência, insegurança e injustiça, enquanto 
suas vidas são moldadas por disparidades de 
oportunidade, riqueza e poder. 

Algumas dessas pessoas vivem em sociedades que 
foram ou continuam sendo afetadas por conflitos. 
Para elas, o desenvolvimento é essencial para apoiar 
uma paz sustentável, permitindo assim que se 
beneficiem do cumprimento de todas as partes da 
Agenda 2030.

Para todos os países e comunidades vulneráveis, são 
necessárias abordagens de desenvolvimento com 
base no risco para aumentar a resiliência e combater 
a exclusão e a polarização. 

A prevenção da violência deve ser orientada 
e liderada pelos países e comunidades mais 
vulneráveis, com o apoio da comunidade 
internacional. 

Uma política mais legítima e inclusiva servirá de 
base para uma melhor governança e padrões de 
desenvolvimento mais sustentáveis.

A ação global e regional é importante para ajudar a 
criar condições de paz, justiça e inclusão, enquanto 
a cooperação e o financiamento internacionais 
apoiarão os países mais vulneráveis ao investirem em 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

1. Intensificar o apoio a países em situação de vulnerabilidade 
à medida que desenvolvem suas estratégias e planos para 
a implementação da Agenda 2030.

2. Reforçar a análise de mapeamento de riscos e padrões 
de exclusão, com mecanismos que contribuam para a 
elaboração de políticas e engajamento precoce.

3. Mapear os riscos enfrentados por países e comunidades 
em situação de vulnerabilidade decorrentes do crime 
organizado e implementar políticas para reduzir esses 
riscos.

4. Implementar iniciativas específicas de prevenção para 
reduzir de forma urgente a violência nos países mais 
vulneráveis e abordar as causas do conflito. 

5. Investir na inclusão social, econômica e política e na 
prestação de serviços e outras políticas e programas para 
abordar injustiças antes que se transformem em violência.

6. Usar o diálogo e outros procedimentos em nível nacionais 
para apoiar a reconciliação e a justiça de transição, com 
um papel reforçado para mulheres e jovens.

7. Apoiar a ação regional e global para criar um ambiente 
propício ao desenvolvimento sustentável em países com 
altos níveis de violência e insegurança.

8. Fomentar parcerias entre os atores usando instrumentos 
humanitários, de desenvolvimento e de consolidação 
da paz, com base em uma análise conjunta e inclusiva 
do contexto, com o objetivo de garantir a plena 
implementação da Agenda 2030 nos países mais 
vulneráveis.

Prevenção dirigida a países e comunidades com maior 
probabilidade de serem deixados para trás

Todos os países devem se comprometer ativamente com a prevenção, mas é necessário um apoio adicional e urgente 
para os países mais pobres e vulneráveis à medida que implementam a Agenda 2030.

Prevenção
A prevenção orientada para a 

violência contribuirá para que o 
desenvolvimento sustentável possa 

chegar aos mais excluídos.

Renovação
Os países vulneráveis precisam 
de instituições eficientes e com 

capacidade de resposta para 
satisfazer as aspirações de seus 

habitantes.

Envolvimento
Os processos de inclusão capacitarão 

os grupos marginalizados a 
desempenharam um pleno papel no 

desenvolvimento nacional.
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Timor-Leste
Timor-Leste desenvolveu um mapa 
referenciado caminho para a implementação 
da Agenda 2030, com base em seu Plano de 
Desenvolvimento Estratégico Nacional 2011-
2030, que apresenta um caminho claro para 
passar da transição à resiliência até 2030. O 
plano é único na medida em que inclui um foco 
muito acentuado nas instituições eficientes, um 
compromisso com a cooperação internacional e 
um intercâmbio intensivo com outros países. 

Sri Lanka
O Grupo de Trabalho Consultivo sobre os Mecanismos de 
Reconciliação do Sri Lanka foi nomeado pelo primeiro-
ministro. Sua abordagem voltou-se para as vítimas e todos os 
seus membros faziam parte da sociedade civil. O Grupo de 
Trabalho procedeu a uma ampla consulta para determinar os 
mecanismos usados pela justiça de transição para os processos 
relativos a direito à da verdade, da justiça, as reparações 
e garanttias de não repetição. Com base em mais de 7000 
contribuições públicas, entregou seu relatório final ao governo, 
que o está analisando para implementação.

g7+
O g7+ é uma organização voluntária intergovernamental que reúne países que enfrentam conflitos ativos ou viveram recentemente 
situações de conflito e fragilidade. Seus membros reconhecem que a paz e a resiliência são os precursores para o desenvolvimento 

e estão empenhados em adaptar os ODS às suas necessidades. Lideram a cooperação entre os países vulneráveis e enfatizam a 
necessidade de um apoio dos parceiros de desenvolvimento que seja previsível, flexível e adequadamente adaptado ao contexto, para 

contribuir de forma eficaz nas transições para a paz e resiliência próprias do país.

República Centro-Africana
Desde sua eleição para o Supremo Conselho 
Judicial do país em março de 2016, o 
Presidente Faustin Archange Touadera e seu 
governo formularam e implementaram uma 
estratégia nacional de reconstrução, o Plano 
de Reabilitação e Consolidação da Paz. O 
plano visa reduzir a instabilidade e prevenir 
a violência, a fim de reconstruir instituições, 
melhorar a prestação de serviços públicos e 
criar condições para o desenvolvimento em 
longo prazo. A comunidade internacional 
apoiou fortemente sua implementação, com 
vista a estabilizar o país, erradicar a violência 
e criar bases para a recuperação econômica 
e o desenvolvimento humano sustentável. O 
governo está contando muito com o apoio 
mais efetivo da comunidade internacional.
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A maioria das pessoas não pode contar com 
proteção total da lei. Apesar de muitos países terem 
tomado medidas para ampliar o acesso à justiça, 
o acesso universal está fora do alcance das atuais 
trajetórias. Podemos acelerar o progresso se:

 � Compreendermos o porquê e como as mulheres e 
os homens procuram justiça, e se eles acham que 
são tratados de maneira justa quando procuram 
soluções jurídicas.

 � Os capacitarmos a usar e moldar a lei de forma a 
remover obstáculos ao seu desenvolvimento e ao 
de suas famílias e comunidades.

 � Nos focarmos nas necessidades das vítimas e 
testemunhas de crimes violentos no sistema de 
justiça, em particular mulheres, crianças e grupos 
vulneráveis.

 � Permitirmos que as pessoas acessem a justiça 
para questões civis, incluindo as relacionadas à 
terra e à propriedade, direito da família, saúde e 
trabalho.

 � Apoiarmos meios alternativos de solução de 
controvérsias, sempre que possível, fora do 
sistema formal de justiça, permitindo que os 
tribunais se concentrem em casos mais sérios.

 � Garantirmos plena independência e transparência 
judiciais e tornarmos as instituições de justiça 
e segurança mais inclusivas, responsáveis, 
transparentes e eficazes.

Durante muito tempo, o setor judicial não recebeu 
a devida atenção nem os fundos necessários. No 
entanto, trata-se de uma área de crescente inovação, 
em que muitos países estão a demonstrar a sua 
liderança.

1. Usar pesquisas periódicas para recolher dados sobre 
necessidades jurídicas, índices de vitimização e confiança 
nas instituições judiciais e de segurança.

2. Desenvolver uma estratégia para melhorar o acesso à 
ajuda e à assistência jurídicas em matéria civil e penal, 
com base nos Princípios e Diretrizes das Nações Unidas 
sobre Acesso à Ajuda Legal e o Estudo Global do PNUD/
UNODC sobre Assistência Jurídica.

3. Aumentar a capacidade das instituições de justiça 
e segurança para operar de uma forma informada 
pelas evidências sobre a prevenção da violência, 
criando confiança e legitimidade e aumentando a 
responsabilidade.

4. Ampliar e melhorar os serviços prestados a nível 
comunitário, aumentando ao mesmo tempo o uso de 
tribunais móveis, mecanismos informais de resolução de 
litígios e outras abordagens econômicas, de acordo com as 
normas internacionais de direitos humanos.

5. Reforçar a justiça administrativa, incluindo o acesso 
a mecanismos de resolução de litígios e tramitação 
de queixas, e facilitar a capacidade das pessoas de 
reivindicarem os seus direitos relacionados à saúde, 
educação, terrenos e recursos naturais.

6. Apoiar os processos de justiça de transição para garantir 
a verdade, a justiça, as repetição e as garantias de não 
recorrência para as vítimas de conflitos ou violações dos 
direitos humanos em grande escala e investir em esforços 
para prevenir a reincidência.

7. Usar com mais frequência a Aliança para o Governo Aberto 
(OGP) e outras plataformas nacionais, regionais e mundiais 
para reforçar as instituições de justiça e segurança e para 
aumentar a capacitação jurídica e criar ferramentas e 
recursos para apoiar quem trabalha nessa área.

Ampliar a justiça e o empoderamento jurídico

Temos a oportunidade de promover o estado de direito e aumentar o acesso à justiça em todos os países, gerando um 
impacto substancial nos mais vulneráveis e com maior probabilidade de serem deixados para trás.

Prevenção
São abordados casos de injustiças, 

reduzindo o risco de violência e 
combatendo a impunidade.

Renovação
As instituições de justiça e  
segurança tornam-se mais  

acessíveis e receptivas.

Envolvimento
As pessoas podem reivindicar 

seus direitos, o que lhes permite 
desenvolverem seu pleno potencial.
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Argentina
A Argentina tem mais de 80 centros que proporcionam serviços 
juridicos e comunitários integrais a comunidades desfavorecidas. Cada 
centro possui uma equipe de advogados, psicólogos, assistentes sociais 
e mediadores comunitários. Alguns centros também oferecem acesso a 
serviços de proteção social enquanto cooperam com agências estatais, 
como a Administração Nacional de Segurança Social. Além disso, um 
conjunto de defensores públicos, faculdades de direito e colégios 
de advogados proporcionam representação legal gratuita em casos 
civis que não são normalmente aceitos por advogados particulares. 
A rede visa apoiar 400 mil pessoas em 2017 e é complementada pelo 
programa El Estado de tu Barrio (O Estado do seu Bairro). 

Serra Leoa 
A Serra Leoa aumentou os seus esforços 
para criar um sistema judicial que 
vá ao encontro das necessidades da 
sua população e serve de base para 
o desenvolvimento futuro do país. 
Destina-se a grupos excluídos por meio 
do estabelecimento de um Conselho de 
Assessoria Judiciária, do uso de tribunais 
móveis em áreas sem estruturas jurídicas 
permanentes e do fortalecimento de 
sistemas de justiça não formais. Os períodos 
de espera foram reduzidos, e o Ministério 
da Justiça está comprometido a aumentar 
o financiamento e a garantir que as 
pessoas compreendam seus direitos e o 
funcionamento do sistema jurídico. 

 
Namati 

Um movimento global 
de defensores jurídicos 

comunitários que concede às 
pessoas o poder de entender, 

usar e moldar a lei.

Rede Internacional de 
Assistência Jurídica

Formada em resposta ao 
Estudo Global sobre Assistência 

Jurídica. Tem por objetivo 
informar, apoiar e capacitar 
prestadores de assistência 
jurídica em todo o mundo.

O Ponto Focal Mundial 
para a Polícia, a Justiça e o 

Sistema Penitenciário
Unifica o trabalho da ONU  

para reforçar o Estado de direito 
nas áreas da força policial, da 

justiça e do sistema penitenciário, 
em alguns dos locais menos 

seguros do mundo.

O Fórum Mundial 
sobre Leis, Justiça e 

Desenvolvimento 
Rede de diversas  

partes interessadas que 
visa gerar as soluções legais 
inovadoras necessárias para 

cumprir os ODS.

Países Baixos
Nos Países Baixos, o acesso à justiça é facilitado pelos 
centros de assistência jurídica, estabelecidos na maioria 
dos municípios de todo o país, que oferecem assessoria 
jurídica profissional gratuita. Também é possível procurar 
soluções para problemas de dimensão jurídica por meio 
de uma plataforma inovadora on-line designada “Guia 
para a Justiça”, que mune os cidadãos das ferramentas 
necessárias para abordarem de forma eficiente e 
econômica e no momento adequado problemas legais 
como, por exemplo, divórcios, . Os Países Baixos também 
continuam apoiando a investigação e a execução de 
atrocidades em massa e outros delitos internacionais 
graves e estão ativamente empenhados na iniciativa para 
um trato multilateral sobre assistência legal mútua e 
extradição pelos referidos delitos.

Guatemala
A Comissão Internacional contra a Impunidade na 
Guatemala (CICIG) é uma iniciativa guatemalteca 
criada por um esforço conjunto com as 
Nações Unidas para auxiliar as instituições do 
Estado na investigação, perseguição e punição 
de pessoas responsáveis ou associadas a 
estruturas criminosas. De 2007 a 2017, ajudou a 
desmantelar redes de corrupção que envolviam 
funcionários públicos de alto nível e membros 
do setor privado. O CICIG propôs medidas que 
reforçarão a legislação e as instituições, enquanto 
o governo trabalha para garantir que o setor da 
justiça possa cumprir seu mandato de garantir 
justiça para todos na Guatemala. 
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Ações Catalíticas

A Agenda 2030 apresenta aos governos a 
oportunidade de demonstrarem que conseguem 
implementar a mudança transformadora necessária 
para cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. 

O sucesso exige repensar o papel do governo, uma 
abertura a novas ideias e abordagens, um foco 
constante em não excluir ninguém e aumentar a 
capacidade de resposta às aspirações dos cidadãos 
para o futuro. 

Com base em sua experiência com os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, os governos iniciaram 
o processo de reforço de suas estratégias nacionais 
de desenvolvimento, aumentando a participação 
na tomada de decisões e mobilizando parcerias e 
recursos necessários para responder à ambiçãoda 
agenda.

As plataformas universais oferecem oportunidades 
para que os governos assumam compromissos 
ambiciosos e trabalhem em conjunto para reforçar 
as instituições. A Declaração sobre Governo Aberto 
foi assinada por 75 países, com planos de ação que 
permitem aos governos trabalhar com os cidadãos 
para estabelecer prioridades de reformas que 
permitam que um país supere seus desafios mais 
urgentes.

É necessária uma colaboração reforçada entre o 
governo central, as autoridades subnacionais e o 
governo local, permitindo respostas descentralizadas 
que produzam resultados para as pessoas em suas 
comunidades.

Também é necessário um foco na criação de 
instituições eficazes, responsáveis e transparentes nos 
estados com menos capacidade, incluindo as pessoas 
vulneráveis a impactos, desastres e conflitos. 

1. Promover a troca de experiências entre os países sobre 
os acordos institucionais para a implementação dos 
ODS, aumentando as capacidades de implementação da 
Agenda 2030.

2. Por meio do Comitê de Especialistas em Administração 
Pública da ONU e outros organismos, desenvolver 
princípios e orientações sobre a forma como a governança 
responsável e efetiva pode apoiar a Agenda 2030.

3. Apoiar a Parceria para o Governo Aberto e outras 
parcerias relevantes em seus esforços por alinhar suas 
estratégias com a Agenda de 2030, à medida que seus 
membros aumentam suas ambições e estabelecem novos 
compromissos.

4. Impulsionar os recursos e as capacidades dos governos 
locais no âmbito dos esforços mais amplos para adaptar a 
Agenda 2030 às necessidades locais, incluindo por meio 
da experiência dos pioneiros que participam do programa 
piloto da AGA para cidades e governos subnacionais.

5. Reconhecer e reforçar o papel desempenhado pelos 
funcionários públicos no desenvolvimento de instituições 
eficientes, responsáveis e transparentes. 

6. Apoiar os parlamentos para que adotem um papel 
pleno na implementação dos ODS, bem como reforçar 
instituições independentes de controle e outros tipos de 
supervisão.

7. Apoiar a reconstrução das funções centrais do governo 
nos países à medida que emergem de conflitos e 
oferecer um apoio flexível na transição destes países 
para um estado de resiliência para a próxima fase de seu 
desenvolvimento.

Compromisso com um governo aberto e que 
responda aos cidadãos

A Agenda 2030 oferece uma plataforma para a criação de instituições eficientes, responsáveis e transparentes e para 
aumentar sua capacidade de atender às necessidades das pessoas e respeitar seus direitos.

Prevenção
As instituições aumentaram sua 

capacidade de prevenir a violência e 
gerir os riscos. 

Renovação
Os governos estão mais capacitados 
para cumprir a visão transformadora 

da Agenda 2030. 

Envolvimento
Conduz para uma maior participação 

e alianças mais inclusivas.
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Parcerias e plataformas 

Geórgia
A Geórgia está empenhada em aproximar o 
máximo possível seu governo dos habitantes 
do país, além de inovar as abordagens 
em termos de concepção e prestação de 
serviços públicos. As prioridades de reforma 
incluem o Estado de direito, a introdução 
da governança eletrônica, a luta contra 
a corrupção, a promoção da governança 
aberta, a transparência das decisões 
governamentais e o aumento da proximidade 
e disponibilidade de serviços públicos. As 
Oficinas de Serviços Públicos e os Centros 
Comunitários da Geórgia são os centros 
para os serviços públicos e funcionam nas 
principais cidades e pequenas aldeias em 
todo o país. Isso garante uma prestação 
rápida, eficiente e cômoda de até 400 
serviços públicos em um único balcão.

Plataforma de Instituições Eficientes
Uma aliança de mais de 60 países e organizações que  

apoiam o diálogo político baseado em evidências e liderado  
pelos países, a troca de conhecimentos e a aprendizagem 

 entre pares sobre questões de reforma institucional e 
gerenciamento do setor público.

Parceria para um Governo Aberto
A OGP visa melhorar a qualidade da governança, bem como 
a qualidade dos serviços que os cidadãos recebem. 75 países 
da OGP e 15 governos subnacionais estabeleceram mais de 
2500 compromissos para tornar seus governos mais abertos 
e responsáveis. A Geórgia tornar-se-á presidente da OGP em 

setembro de 2017.

Os Países Baixos
Os Países Baixos promovem a transparência e a 
capacidade de resposta por meio da instituição do papel 
de defensor do povo a nível nacional e municipal. O 
defensor do povo é um especialista independente com 
a tarefa de investigar queixas contra as autoridades, os 
serviços ou os funcionários governamentais municipais 
ou nacionais. Os relatórios de investigação são 
publicados e são também enviados para a autoridade 
governamental em questão. Em alguns casos, o defensor 
do povo pode desempenhar um papel mediador entre 
o cidadão e o governo. Existe também um defensor do 
povo especificamente para crianças.

Brasil
O compromisso do Brasil com o governo aberto é 
ilustrado por medidas promovidas pelo Ministério 
da Transparência, Fiscalização e Controladoria-
Geral, incluindo o Portal de Transparência, a 
política de dados abertos e a participação da 
sociedade civil na elaboração de planos de 
ação de governo aberto. O Tribunal de Contas 
da União realizou uma auditoria piloto para 
avaliar a capacidade institucional em todos os 
níveis de governo para implementar a Agenda, 
incentivando as instituições a adotarem uma 
abordagem estratégica para a implementação e 
a serem responsáveis por sucessos e fracassos. 
Atualmente, está trabalhando com outras 
instituições similares na região para desenvolver a 
primeira avaliação regional de preparação para a 
implementação dos ODS.

Argentina 
O governo da cidade de Buenos Aires tem como objetivo 
promover a transparência através da Parceria para um 
Governo Aberto. Esta iniciativa é um marco importante para 
canalizar reformas e promover mudanças na agenda pública. 
Iniciativas como o orçamento aberto, a contratação pública 
e os trabalhos públicos abertos resultaram do envolvimento 
direto ou indireto de Buenos Aires na comunidade 
internacional da OGP e de uma estreita colaboração com 
Madri, outra cidade que aderiu à OGP. O programa de 
governo aberto de Buenos Aires visa à criação de instituições 
eficientes, responsáveis e transparentes, bem como a 
aumentar a capacidade de resposta às necessidades dos 
cidadãos, especificamente no que diz respeito à prestação 
eficiente de serviços públicos.
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Ações Catalíticas

A corrupção enfraquece as instituições, prejudica 
o crescimento e fragiliza o tecido da sociedade. 
Está associada ao crime organizado, ameaçando a 
segurança pública, enquanto a corrupção policial 
e a corrupção no sistema de justiça prejudicam as 
instituições que devem proteger as pessoas contra a 
violência.

A corrupção aumenta a exclusão e tem um forte 
impacto nos direitos humanos. Está associada à 
violência baseada no gênero, inclusive por meio do 
abuso de autoridade para exploração sexual.

Os governos têm a principal responsabilidade de 
reduzir a corrupção, mas devem trabalhar com 
empresas e a sociedade civil e recorrer a outras 
instituições, como parlamentos, o judiciário e 
instituições de auditoria independentes.

Os países também devem trabalhar em conjunto 
para reduzir o fluxo de financiamento ilícito entre 
fronteiras. Isso significa combater redes criminais 
regionais e globais, combatendo ao mesmo tempo a 
evasão fiscal, que permite que as riquezas dos países 
mais pobres passem para os países mais ricos.

Quando armas ilícitas atravessam fronteiras, 
aumentam a violência e capacitam grupos criminosos 
e terroristas. 

Os fluxos ilícitos financeiros, animais selvagens 
e recursos naturais também prejudicam o 
desenvolvimento sustentável, com os mesmos grupos 
criminosos, muitas vezes, envolvidos no tráfico 
humano. 

Para todas as formas de corrupção e fluxos ilícitos, 
uma maior intercâmbio de boas práticas ajudará os 
países a desenvolverem e implementarem soluções 
inovadoras e novas abordagens.

1. Aumentar os esforços nacionais e a cooperação internacional 
para expor a corrupção, punir os corruptos e apoiar aqueles 
que sofreram devido à corrupção, eliminando a cultura da 
corrupção, onde quer que exista.

2. Utilizar plenamente o Mecanismo para a Revisão da 
Implementação da Convenção das Nações Unidas contra 
a Corrupção para promover e fortalecer as medidas de 
prevenção e combate à corrupção.

3. Reforçar a cooperação mundial para mitigar todas as formas 
de fluxos ilícitos financeiros, incluindo a evasão fiscal global, 
através do Comitê de Especialistas sobre Cooperação 
Internacional em Matéria Tributária, o sistema das Nações 
Unidas, instituições financeiras internacionais, G77 e China, 
G20, OCDE e outras plataformas.

4. Acelerar o progresso, de forma inclusiva, rumo ao objetivo do 
Plano de Ação sobre Erosão da Base Tributável e Transferência 
de Lucros, para reduzir o desalinhamento entre os lucros 
das empresas e a alocação de atividade econômica real e 
melhorar a cobrança das receitas fiscais globais nos países de 
todos os níveis de rendimentos.

5. Aumentar os esforços para combater a lavagem de dinheiro 
e recuperar os ativos roubados por meio de tratados 
internacionais relevantes, da Iniciativa para a Recuperação de 
Ativos Roubados e do Fórum Global sobre Recuperação de 
Ativos.

6. Transitar de políticas punitivas para uma estratégia integrada e 
equilibrada para enfrentar e combater o problema mundial da 
droga, centrada na justiça e nos direitos humanos.

7. Trabalhar para a universalização de instrumentos de 
controle de armas juridicamente vinculants e acompanhar 
os compromissos assumidos pelos Estados membros no 
Programa de Ação das Nações Unidas sobre Armas Pequenas, 
o Protocolo sobre Armas de Fogo das Nações Unidas e o 
Tratado sobre o Comércio de Armas. Ao mesmo tempo, usar 
as Normas Internacionais de Controle de Armas de Pequeno 
Porte para apoiar o cumprimento do ODS16+.

Reduzir a corrupção, os fluxos ilícitos 
financeiros e de armas

A luta contra a corrupção, o controle dos fluxos ilícitos financeiros e de armas e o reforço na recuperação e devolução 
dos ativos roubados contribuirão para o cumprimento de todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Prevenção
A redução da corrupção e dos fluxos 

ilícitos aumenta a resiliência das 
sociedades.

Renovação
Desenvolve a confiança nas 

instituições e permite-lhes cumprir os 
compromissos da Agenda 2030.

Envolvimento
Remove os obstáculos encontrados 
pelas pessoas que desempenham 

um papel pleno e ativo no 
desenvolvimento sustentável.
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Parcerias e plataformas 

República da Coreia
A Comissão Anticorrupção e de Direitos Humanos 
da Coreia estabelece diretrizes nacionais de política 
anticorrupção, promove a capacitação e a educação 
anticorrupção, identifica riscos de corrupção e 
aconselha as instituições propensas a corrupção 
no setor público. A Comissão usa a Iniciativa de 
Anticorrupção como ferramenta para avaliar como 
as instituições estão implementando medidas para 
prevenir a corrupção e se essas medidas são eficazes. 
A avaliação é realizada anualmente desde 2002 e 
abrange agora mais de 250 instituições públicas. A 
Coreia avançou ainda mais e compartilhou suas boas 
práticas em matéria de combate à corrupção com 
países de todo o mundo.

Suíça 
A Suíça adotou uma abordagem proativa 
e se tornou pioneira na recuperação e 
devolução de ativos roubados aos países em 
desenvolvimento. Aprovou um novo quadro 
legislativo abrangente para identificar, congelar 
e devolver ativos roubados, que entrou em 
vigor em julho de 2016. Dos 5 bilhões de 
dólares norte-americanos de ativos ilícitos 
devolvidos a países em desenvolvimento 
nos últimos anos, mais de 2 bilhões foram 
devolvidos unicamente pela Suíça. A Suíça 
encara isto como uma importante contribuição 
para o cumprimento do ODS16 +. 

Iniciativa para a Recuperação de Ativos Roubados (StAR)
Uma parceria entre o Grupo do Banco Mundial e o Escritório das 

Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) que apoia esforços 
internacionais para acabar com os portos seguros de fundos 

corruptos. A iniciativa StAR trabalha com países em desenvolvimento 
e centros financeiros para evitar a lavagem de produtos da  

corrupção e para facilitar o retorno mais sistemático e tempestivo  
de ativos roubados. 

Rede para a Justiça Fiscal
Uma rede internacional independente dedicada à investigação de 
alto nível, análise e promoção da área de tributação internacional 
e os aspectos internacionais da regulamentação financeira, com 

vistas a mapear, analisar e explicar o papel dos impostos e os 
impactos nocivos da evasão fiscal, da fraude fiscal, da concorrência 

fiscal e dos paraísos fiscais.

Catar
Como exemplo de seu forte compromisso em prevenir a 
corrupção e promover uma governança transparente e 
responsável, o Catar, em parceria com as Nações Unidas, 
estabeleceu o primeiro Centro de Estado de Direito e 
Anticorrupção regional em 2011. O Centro aumentou 
significativamente a conscientização sobre a corrupção 
na região. Atua como núcleo de capacitação em matéria 
de Estado de direito e práticas de combate à corrupção, 
troca de experiências e conhecimentos especializados por 
meio de parcerias estratégicas e reforço da capacidade 
institucional para atender aos padrões internacionais e 
às necessidades nacionais. Em 2016, o Catar estabeleceu 
o prêmio de “Sua Majestade Xeque Tamim bin Hamad Al 
Thani” pela Excelência em Práticas Anticorrupção em 2016 
para exibir as abordagens inovadoras de todo o mundo 
contra a corrupção. 

México 
Em 19 de julho de 2017, o Sistema Nacional 
Anticorrupção iniciou a implementação formal. 
Sua combinação de novas leis, coordenação 
institucional e participação dos cidadãos 
representa um dos quadros mais robustos 
e completos do mundo para combater a 
corrupção. É apoiado por um forte quadro 
jurídico baseado na reforma de 14 artigos da 
Constituição mexicana e em sete leis secundárias 
aprovadas em julho de 2016. Um Comitê de 
Coordenação reúne autoridades de todos os 
níveis de governo. O sistema será replicado por 
meio de 32 sistemas locais anticorrupção em 
todos os estados federais.
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Ações Catalíticas

A identidade legal e o registro de nascimento 
permitem que as pessoas reivindiquem seus 
direitos dentro de suas comunidades e sociedades e 
forneçam dados essenciais para o planejamento e a 
prestação de serviços. 

As pessoas desprovidas de prova de identidade 
são excluídas dos mercados formais e se tornam 
vulneráveis à violência e a práticas abusivas, como 
casamento infantil e discriminação. Pessoas com 
deficiência e as que não têm cidadania estão em 
especial situação de desvantagem no processo de 
registro.

Atualmente, mais nascimentos estão sendo 
registrados, com alguns países mostrando que é 
possível fazer grandes melhorias em apenas uma 
década se houver suficiente vontade política e 
investimentos. 

Cada vez mais, os países reconhecem a necessidade 
de que o registro de nascimentos não sejam 
considerados isoladamente, mas sim como parte de 
um sistema de registro civil e estatísticas vitais que 
também registra mortes e causas de morte e outros 
eventos, como casamento e divórcio.

Nos últimos anos, assistimos a uma onda de 
inovação no campo da identidade legal, uma vez 
que os países passaram de sistemas de registro 
em formato de papel para formatos digitais e 
começaram a usar a tecnologia móvel.

Isso permite que mais pessoas participem de suas 
sociedades e economias. Os governos também usam 
os novos sistemas para disponibilizar transferências 
de dinheiro, aumentar o acesso aos serviços públicos 
e tornar seus programas mais direcionados e menos 
desperdiçados.

1. Fortalecer os sistemas de registro civil para que forneçam 
dados de qualidade sobre nascimentos e outras estatísticas 
vitais, no âmbito de uma abordagem estratégica para os 
sistemas nacionais de dados de saúde para cumprimento 
dos ODS.

2. Usar o Mapa do Caminho para Medição e Apresentação 
de Contas no Âmbito da Saúde (2015-2030) para apoiar a 
liderança e domínio e fornecer uma plataforma de apoio 
internacional quando tal for apropriado.

3. Com base no Plano Mundial de Aumento dos Investimentos 
em Estatísticas Vitais e Registro Civil (“Global Civil 
Registration and Vital Statistics Scaling Up Investment Plan”) 
2015-2024, , obter financiamentos adicionais de fontes 
internacionais necessários para financiar o progresso rumo à 
cobertura universal em 75 países prioritários. 

4. Apoiar a entrega de sistemas de identidade digital universal 
inclusivos, robustos e econômicos, com base na iniciativa de 
Identificação para o Desenvolvimento e outras parcerias e 
plataformas, em que acordaram princípios, padrões mínimos 
e marcos legais e regulamentares para gerenciamento da 
identidade.

5. Usar sistemas de identidade digital para reforçar a rede 
de segurança social, aumentar o acesso aos serviços e 
melhorar a governança, contribuindo amplamente para a 
implementação dos ODS.

6. Gerenciar os riscos apresentados pelos sistemas de 
identidade, usando os Princípios de Identificação para o 
Desenvolvimento Sustentável para garantir que os sistemas 
sejam universais, acessíveis, robustos, seguros, sensíveis 
e sustentáveis e protejam a privacidade e os direitos dos 
usuários.

7. Reforçar a capacidade de analisar e usar dados dos 
sistemas de registro para fins de formulação de políticas e 
monitoramento. 

Identidade legal e registro do nascimento  
para todos

A universalização do registro de nascimento e a concessão de uma identidade civil plena ajudarão as pessoas a 
garantir seus direitos e estabelecerão bases para cumprir o disposto na Agenda 2030 com relação aos mais excluídos. 

Prevenção
A identidade legal e o registro de 
nascimento contribuem para a 

proteção dos direitos humanos e 
redução do risco de casos de violência 

e abuso. 

Renovação
Os sistemas digitais de identidade 

permitem que os governos ofereçam 
serviços públicos de melhor 

qualidade. 

Envolvimento
A identidade legal reduz a 

marginalização e aumenta a inclusão 
social, econômica e política.
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Dados de saúde  
colaborativos

Uma Colaboração inclusiva de agências, governos, instituições 
filantrópicas, doadores e investigadores internacionais com o 

objetivo comum de melhorar a disponibilidade, a qualidade e o 
uso dos dados para a tomada de decisões locais e acompanhar o 
progresso rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

relacionados à saúde. Esta iniciativa desenvolveu o Mapa do 
Caminho para Medição e Prestação de Contas no Âmbito da Saúde.

Plataforma de Identificação para  
o Desenvolvimento (ID4D)

Tem por objetivo colmatar a lacuna de identificação  
mundial, aproximando o Banco Mundial, as agências da ONU, 

outros parceiros de desenvolvimento, grupos de reflexão e 
acadêmicos, organismos regionais, associações do setor privado e 
organismos normativos. Foi estabelecido um Fundo Fiduciário de 

Vários Doadores com uma contribuição catalítica da Bill & Melinda 
Gates Foundation.

Parcerias e plataformas 

Brasil
O Brasil reduziu a quantidade de nascimentos 
não registrados, passando de mais de 17% 
em 2004 para 1% em 2014. O governo está 
empenhado em garantir o registro universal, 
permitindo que todos os brasileiros reivindiquem 
seus direitos como cidadãos. Para tanto, realizou 
campanhas para aumentar a conscientização e 
usou serviços itinerantes para alcançar famílias 
em todas as partes do país. Em 2014, foi lançado 
um registro digital de nascimento, óbitos e 
casamentos, permitindo o compartilhamento 
e uso de dados em um ambiente seguro. O 
Brasil agora está focado em chegar ao 1% que 
continua sem registro, adaptando os serviços 
aos povos indígenas e outros grupos prioritários 
e facilitando o registro de nascimentos em 
momento posterior da vida da criança.

Serra Leoa
O Presidente da Serra Leoa lançou a Autoridade de Registro 
Civil Nacional em maio de 2017 para desenvolver um 
cartão de identidade multiusos e fornecer um número de 
identificação nacional a todos os cidadãos e não cidadãos 
residentes no país. O Projeto do Registro Civil Nacional 
apoiou a transição para uma harmonização dos bancos de 
dados do governo e continua a ajudar a criar instituições 
sustentáveis permanentes que possam gerenciar uma 
rede de alta tecnologia de registro nacional de identidade 
e emissão de cartões. O governo está empenhado em 
garantir que os cartões de identidade atendam às normas 
internacionais, por exemplo, as normas da ECOWAS que 
permitirão a deslocação de pessoas na região.

Libéria
Na sequência de anos de guerra civil, muitos poucos 
nascimentos foram registrados na Libéria. O Ministério da 
Saúde e Previdência Social, com o apoio da comunidade 
internacional, tem como objetivo aumentar o registro de 
nascimento para 90% por meio do Programa de Registro 
Universal de Nascimento. O governo está facilitando o 
registro para os pais e explicando-lhes os benefícios que isso 
trará para seus filhos. Todos os certificados de nascimento 
são gratuitos e a tecnologia móvel permite que as equipes 
itinerantes cheguem a comunidades remotas. Esforços 
também estão sendo enviados para registrar crianças 
mais velhas que não tenham sido registradas nos meses 
posteriores a seu nascimento.

Índia
A Índia está registrando toda a sua população em 
Aadhaar, o sistema de identidade biométrica mais 
sofisticado do mundo, atribuindo a cada indiano um 
número de identificação único. Até agora, no total, já 
1,171 bilhão de cidadãos indianos receberam cartões 
de Aadhaar. Aadhaar permite que o governo dirija os 
serviços de assistência social e tem tido um impacto 
significativo na inclusão financeira, com mais 250 
milhões de contas bancárias abertas. Isso permitiu 
que o governo desembolsasse 25 bilhões de dólares 
norte-americanos para 329 milhões de beneficiários 
por meio de transferências diretas de benefícios, 
melhorando significativamente a eficiência dos 
programas governamentais.
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Ações Catalíticas

Empoderamento das pessoas como  
agentes de mudança

A Agenda 2030 se baseou em uma das maiores 
consultas mundiais: a pesquisa da MYWorld, 
que coletou dados de 7 milhões de pessoas. Isso 
criou enormes expectativas de que as pessoas 
continuariam a desempenhar um papel ativo no 
cumprimento da Agenda 2030.

Embora existam algumas evidências de um 
novo compromisso com a inclusão e de uma 
crescente participação comunitária, o aumento 
do nacionalismo e dos padrões desiguais de 
globalização estão reduzindo o espaço político para 
o desenvolvimento sustentável.

O espaço cívico também está diminuindo em muitos 
países e, a nível local, muitas vezes há falta de 
capacidade de engajamento, especialmente nas 
comunidades mais marginalizadas. Muitos grupos 
enfrentam barreiras assustadoras que impedem sua 
participação, seja devido à sua idade, sexo, etnia, 
deficiência ou situação migratória.

Para contrariar essas tendências, todas as 
sociedades devem investir em instituições e 
processos que promovam a coesão social, política e 
econômica e permitam um processo de tomada de 
decisões que seja capaz de dar respostas e que seja 
inclusivo, participativo e representativo.

É necessário proporcionar oportunidades 
significativas para engajar os cidadãos, dando 
resposta à demanda comunitária de mudança 
e permitindo que os cidadãos desempenhem 
um papel ativo na elaboração de políticas e na 
concepção e prestação dos serviços públicos.

1. Avaliar os modelos de participação no desenvolvimento 
sustentável e fazer recomendações sobre estratégias e 
boas práticas específicas para o contexto, com ênfase 
no papel das mulheres, dos jovens e dos grupos 
marginalizados. 

2. Investir em programas que demonstrem como as 
comunidades podem participar no desenvolvimento de 
políticas e do reforço dos serviços públicos.

3. Usar os planos de ação de Governo Aberto para 
aprofundar uma governança liderada pelos cidadãos, 
melhorar a participação e a responsabilidade cívicas, e 
promover a representação nas instituições.

4. Se concentrar no papel dos funcionários públicos 
de primeira linha como, por exemplo, professores, 
profissionais de saúde e policiais, na prestação de serviços 
responsáveis e receptivos.

5. Usar ferramentas digitais para permitir novas formas de 
participação direta na vida pública, aproveitando as ideias 
e os conhecimentos dos jovens.

6. Progredir no que diz respeito à participação e à liderança 
das mulheres em suas sociedades, inclusive na promoção 
da paz e em situações de crise.

7. Aumentar as oportunidades de liderança e ativismo dos 
jovens, permitindo que as crianças e os jovens participem 
da tomada de decisões e exigir responsabilização por 
parte de seus líderes, ao mesmo tempo que se coletam 
dados sobre sua participação.

8. Investir na educação cívica e nos conhecimentos e 
habilidades necessários para promover o desenvolvimento 
sustentável.

9. Proteger e melhorar o espaço cívico e defender o 
engajamento dos cidadãos.

A inclusão deve ser um processo ativo, dando às pessoas oportunidades tangíveis de participação significativa em suas 
sociedades e transformando a maneira como elas se relacionam com seus governos.

Prevenção
As mulheres, os jovens e as 

comunidades marginalizadas têm 
um papel ativo e significativo na 

prevenção da violência.

Renovação
As instituições podem 

aproveitar a energia, as perspectivas 
e o conhecimento local dos  

cidadãos ativos.

Envolvimento
Cumpre o compromisso de tornar a 
Agenda 2030 em uma agenda “das 

pessoas, pelas pessoas e para as 
pessoas”.
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Parcerias e plataformas 

A Rede de Transparência,  
Responsabilidade e Participação

Uma rede global de mais de 300 organizações da sociedade civil 
(OSC) que trabalham em torno da prestação de contas sobre o 
ODS16+ e a Agenda 2030. Esta rede desenvolveu recursos de 
criação de capacidades para a sociedade civil a nível nacional, 

incluindo a Caixa de Ferramentas para a difusão e promoção do 
Objetivo 16: difusão e promoção da Justiça e dos ODS, e trabalha 
no sentido de coordenar a sociedade civil para gerar um relatório 

sobre o ODS16+ em seus países.

A Comunidade  
de Democracias

A Comunidade de Democracias é uma organização internacional 
que impulsiona a agenda mundial sobre a democracia por meio de 
uma ação em comum. Desde sua criação em 2000, a Comunidade 

reuniu governos, a sociedade civil e o setor privado, visando 
cumprir uma meta comum: apoiar as regras democráticas e 

reforçar as normas e as instituições democráticas em todo mundo.

Tunísia
Após a revolução tunisina em 2010-2011, o 
Quarteto para o Diálogo Nacional Tunisino 
liderou um diálogo nacional inclusivo 
com os partidos políticos, desenvolvendo 
um quadro de referência para garantir 
uma transição democrática pacífica. O 
Quarteto reuniu quatro organizações da 
sociedade civil: o Sindicato Geral Tunisino 
do Trabalho, a Confederação Tunisina da 
Indústria, Comércio e Artesanato, a Liga 
Tunisina dos Direitos Humanos e a Ordem 
dos Advogados da Tunísia. O Quarteto foi 
premiado com o Prêmio Nobel da Paz em 
2015 por sua “contribuição decisiva para a 
criação de uma democracia pluralista”. 

Afeganistão
O Programa de Prioridade Nacional da Carta dos 
Cidadãos é o primeiro programa interministerial 
no Afeganistão que fornece a infraestrutura e os 
serviços sociais principais às comunidades rurais 
e urbanas por meio da participação dos cidadãos. 
Os Conselhos de Desenvolvimento da Comunidade 
(CDC), representantes democraticamente eleitos a 
nível comunitário, trabalharão com vários ministérios 
e governos subnacionais para cumprir projetos de 
desenvolvimento para suas comunidades. Cada CDC 
requer 50% de participação de mulheres. Por meio de 
parcerias com seus cidadãos, o programa visa melhorar 
a transparência e a responsabilidade do governo.

República Tcheca
As aldeias, cidades e governos regionais tchecos estão 
promovendo a participação dos cidadãos na tomada de 
decisões públicas, proporcionando às pessoas o senso de 
apropriação de sua comunidade, aumentando a qualidade 
de vida e a sustentabilidade e a relação custo-benefício 
dos serviços públicos. A cidade de Kolín, na Boémia 
Central, por exemplo, usa um portal on-line para permitir 
que os cidadãos alertem o prefeito sobre problemas e 
apresentem novas ideias sobre como melhorar sua cidade. 
Também está ajudando a tornar o conceito de cidade 
inteligente realidade, por meio do uso de tecnologia para 
soluções de estacionamento inteligente, gerenciamento 
de resíduos e pagamentos inteligentes para crianças em 
idade escolar.
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Ações Catalíticas

Respeito por todos os direitos humanos e a 
promoção da igualdade de gênero 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável visam 
garantir os direitos humanos de todas as pessoas 
e conseguir uma situação de igualdade de gênero 
e a capacitação de todas as mulheres e meninas, 
inclusive por meio do engajamento de homens e 
meninos.

Ao adotar uma abordagem baseada nos direitos 
e incorporando uma perspectiva de gênero, o 
progresso rumo a sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas se baseará em normas internacionais 
de direitos humanos, aumentará a capacidade 
de as pessoas reivindicarem seus direitos e a 
responsabilidade dos governos e outras instituições 
com a obrigação de protegê-los e promovê-los.

O foco nos direitos e na igualdade de gênero ajudará 
a resolver as queixas, ao mesmo tempo garantindo 
que mulheres desempenhem um papel pleno na 
promoção da paz sustentável e que os defensores 
dos direitos humanos e das mulheres sejam 
apoiados e protegidos.

A Revisão Periódica Universal do Conselho dos 
Direitos Humanos e outros mecanismos do sistema 
internacional de direitos humanos fornecem um 
modelo para traduzir o foco nos direitos e na 
igualdade de gênero em ações práticas que levem 
a melhorias tangíveis na vida das pessoas. As 
recomendações já estão fortemente vinculadas ao 
ODS16+.

As Nações Unidas desenvolveram um quadro 
compartilhado que ajudará os Estados Membros 
a implementar a Agenda 2030 como uma 
“agenda para a igualdade”. Além disso, a 
Comissão da Condição Jurídica e Social da Mulher 
continua desenvolvendo recomendações para 
a implementação da Agenda 2030 com base no 
gênero.

1. Maximizar o potencial do sistema de direitos humanos 
das Nações Unidas para apoiar a implementação da 
Agenda 2030, proporcionando aos países oportunidades 
para compreenderem e superarem os desafios nessa 
área, incluindo por meio da recomendação aos Estados 
Membros de estenderem convite permanente aos 
titulares de mandato de procedimentos especiais.

2. Em colaboração com as Nações Unidas, implementar 
um quadro compartilhado para que a igualdade e a não 
discriminação estejam no centro do desenvolvimento 
sustentável, com foco nas desigualdades que afetam de 
forma desproporcional grupos em particular.

3. Reforçar os mecanismos e as instituições de direitos 
humanos a nível nacional, aproveitando o trabalho da 
Aliança Global de Instituições Nacionais de Direitos 
Humanos, de modo que esses mecanismos e instituições 
se convertam em um foco para consolidação de 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

4. Reformar as instituições de segurança e justiça para 
garantir que não sejam discriminatórias, mas sim 
representativas da população e capazes de proteger os 
direitos humanos.

5. Abordar as barreiras estruturais que impedem a 
capacitação econômica das mulheres, aproveitando as 
conclusões da Comissão da Condição Jurídica e Social da 
Mulher e da agenda de ação desenvolvida pelo Painel de 
Alto Nível sobre a Capacitação Econômica das Mulheres.

6. Proteger ativamente pessoas com deficiência, refugiados e 
imigrantes e outros grupos marginalizados, capacitá-los e 
apoiar sua plena participação na vida pública. 

São necessárias medidas antecipadas com relação aos direitos e à igualdade para criar sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas e cumprir a visão da Agenda 2030, centrada nas pessoas.

Prevenção
A igualdade de direitos e de gênero 
favorece a resiliência e proporciona 

um foco para prevenção. 

Renovação
A legislação, as políticas e as 
instituições estão mais bem 

preparadas para proteger os direitos 
e promover a igualdade de gênero.

Envolvimento
Desenvolve capacidades e abre 

canais de participação entre grupos 
com maior probabilidade de serem 

excluídos.
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Parcerias e plataformas 

Aliança Global das Instituições Nacionais de Direitos Humanos
A associação internacional das instituições nacionais de direitos humanos de todas as partes do mundo. Trabalha com o PNUD e  
a OHCHR para apoiar as Instituições Nacionais de Direitos Humanos (NHRI) e para reforçar os vínculos entre a Agenda 2030 e a  

Declaração Universal dos Direitos Humanos e os tratados internacionais de direitos humanos. 

Colômbia
A Colômbia usou seu processo de paz 
para empoderar mulheres e incluí-las na 
tomada de decisões em todos os níveis da 
sociedade. O sistema de justiça é agora líder 
em igualdade de gênero, com a Comissão 
Nacional de Gênero do Poder Judiciário da 
Colômbia criada em 2008. Suas maiores 
conquistas incluem a integração da igualdade 
e da não discriminação nos mais altos 
tribunais de justiça, treinamento de juízes 
e outros funcionários sobre igualdade 
de gênero e desenvolvimento de um 
observatório de gênero para o poder judicial. 
Internacionalmente, a Colômbia é líder na 
capacitação de gênero e está liderando 
esforços para chamar a atenção para a 
representação das mulheres na ONU.

Canadá 
Por meio do Programa de Patrocínio Privado dos Refugiados, os cidadãos canadenses e a 
sociedade civil acolheram 275 000 refugiados desde 1979 (além dos acolhidos pelo governo). 
Nos últimos anos, 14 mil refugiados sírios receberam ajuda em seu novo lar. Os patrocinadores 
fornecem apoio financeiro por um ano e ajudam os refugiados a acessar serviços, encontrar 
emprego e se conectar com a comunidade. Outros países estão agora considerando 
mecanismos de patrocínio privado como parte de sua resposta à crise global dos refugiados.

Liechtenstein
O Liechtenstein promove a inclusão de imigrantes e 
refugiados por meio de treinamento linguístico inovador. 
‘Liechtenstein Languages’ é um projeto de curso de 
línguas sem fins lucrativos, concebido para ensinar 
alemão ou outras línguas a imigrantes e refugiados com 
um método inspirado na aquisição inicial do idioma. 
Os cursos incluem todos os gêneros e permitem que os 
participantes se comuniquem em um nível básico em 
quatro semanas. O projeto também treina professores e 
assistentes sem qualquer formação em ensino a ensinar 
um curso de línguas. Até à data, mais de 150 formadores 
foram treinados e mais de 3000 pessoas tiveram seu 
primeiro contato com a língua alemã.

Serra Leoa
A Comissão de Direitos Humanos da Serra Leoa foi criada em 
2004 para proteger e promover os direitos humanos em todo o 
país. Isso contribuiu para a implementação das recomendações 
da Comissão da Verdade e da Reconciliação e apoiou o 
governo a cumprir suas obrigações nos termos dos tratados 
internacionais de direitos humanos. O plano estratégico da 
Comissão para 2016-2020 estabelece 10 objetivos prioritários, 
incluindo o combate à discriminação, o tratamento eficaz das 
queixas, educação e treinamento em direitos humanos e a 
garantia de que empresas multinacionais e outras empresas 
protejam os direitos. A Comissão também trabalhou no sentido 
de melhorar as condições dos prisioneiros, revelando escassez 
de alimentos, falta de água e saneamento, superlotação, prisão 
preventiva prolongada e outros abusos de direitos.
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Facilitadores
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Os facilitadores apoiam o progresso rumo às metas de sociedades pacíficas, 
justas e inclusivas.

É necessária uma abordagem estratégica para proporcionar aos tomadores 
de decisão evidências e dados que apoiem uma implementação eficiente. 
É também necessário um investimento em longo prazo para acompanhar 
o progresso, intensificar as intervenções comprovadas e promissoras e 
compreender os desafios enfrentados pelos países mais vulneráveis.

Se se continuarem a registrar as tendências atuais, não será possível cumprir 
as metas do ODS16+. É necessário mais financiamento para tornar a ambição 
da visão proposta pela Agenda 2030 realidade. Isso significa reforçar as razões 
para investir para obter fundos de todas as fontes possíveis, tanto públicas 
quanto privadas.

A universalidade da Agenda de 2030 oferece uma nova oportunidade de 
aprendizagem e intercâmbio. As plataformas devem aumentar o uso de 
evidências na elaboração de políticas e permitir que os países compartilhem 
experiências entre si. É possível usar alguns grandes desafios como pontos de 
foco para a ambição e a aprendizagem. 

Comunicações efetivas e engajamento irão gerar o movimento multissetorial 
para sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Isso aumentará a vontade política, 
aproveitando os conhecimentos e as ideias das crianças, dos jovens e dos mais 
excluídos.
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Facilitadores

Evidências e dados
 � Adotar uma abordagem estratégica para 

reforçar os dados para o quadro de indicadores 
globais do ODS16+

 � Reforçar as capacidades estatísticas nacionais 
e melhorar os mecanismos para apresentação 
de relatórios.

 � Identificar lacunas e necessidades de 
evidências e desenvolver agendas de 
pesquisa que contribuam para o processo de 
formulação de políticas

Financiamento
 � Aprofundar a compreensão dos custos da 

inação e dos benefícios da ação

 � Reforçar os argumentos para investir 
na implementação de ações catalíticas 
identificadas no presente mapa do caminho 

 � Aumentar o financiamento para implementar 
as metas dos ODS associadas a sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas

Comunicação, engajamento e 
consolidação do movimento

 � Aumentar a liderança política para a paz, 
justiça e inclusão

 � Um movimento para sociedades pacíficas

 � Um movimento para a justiça e a inclusão

 � Reforçar as normas e os valores subjacentes 
às sociedades pacíficas, justas e inclusivas 

Aprendizado e intercâmbio 
 � Intensificar a cooperação entre os países 

pioneiros, destacando êxitos e liderança
 � Fortalecer redes e plataformas universais de 

aprendizado

 � Relatar progresso e comunicar êxitos na 
promoção de sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas

 � Usar “grandes desafios” de alto perfil como 
foco de aprendizado e forma de aumentar a 
ambição
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Facilitadores

Evidências e dados
O cumprimento das metas do ODS16+ requer maior 
investimento em conhecimento, dados e evidências para 
informar o processo de tomada de decisões.

Para sociedades pacíficas:

 � Contar com dados melhores sobre a prevalência 
das diferentes formas de violência permitirá que as 
pessoas encarregadas de tomar decisões e o público 
em geral compreendam a escala de violência.

 � Estão se compreendendo cada vez melhor os fatores 
que aumentam o risco de atos de violência e os 
que protegem os indivíduos, as comunidades e as 
sociedades, tornando-os mais resilientes.

 � Existe maior certeza sobre como prevenir atos de 
violência, embora a base de evidências continue 
fragmentada e sua cobertura seja limitada.

As prioridades devem demonstrar prevenção eficiente 
em escala; e o que funciona em áreas que apresentam 
os maiores níveis de violência, mas que têm recursos 
limitados para a implementação. 

Também são necessários dados e evidências para 
entender as desavenças e como responder a elas, e para 
mapear os impactos indiretos da insegurança na vida das 
pessoas.

Na área da justiça:

 � Continua a ser difícil quantificar os níveis de exclusão 
jurídica, discriminação e denegação de direitos, 
embora dados de pesquisas ofereçam perspectivas 
melhores sobre os níveis de corrupção e impunidade.

 � Pesquisas começam a tornar mais evidentes 
os motivos para reforçar o Estado de direito e 
proporcionar a todas as pessoas acesso à justiça.

 � É urgentemente necessária uma agenda de pesquisa 
orientada para a ação, com vistas a apoiar a 
implementação do ODS16.3 e de outras metas para 
sociedades justas.

Para sociedades inclusivas:

 � Os dados demonstram que o sucesso da Agenda 2030 
depende de uma rápida melhoria da governança, 
especialmente nos países mais vulneráveis.

 � Faltam dados para monitorar tendências de inclusão 
social, econômica e política, apesar da necessidade 
urgente de abordar níveis preocupantes de polarização 
e ressentimentos.

 � Existe uma crescente experimentação e inovação 
no campo da governança e do desenvolvimento 
institucional, uma vez que a pesquisa se concentra em 
metodologias de entrega, abordagens adaptativas e 
de resolução de problemas e mais parcerias com os 
cidadãos na tomada de decisões.

Uma abordagem estratégica dos dados deve abranger 
todos os indicadores ODS16+, desenvolver linhas de 
base globais e nacionais e aumentar constantemente 
a proporção de países que possuem os dados 
necessários para aferir o progresso. Os dados devem ser 
desagregados para grupos vulneráveis e para quem está 
em risco de ser deixado para trás.

As redes e estratégias nacionais de estatística devem 
ser reforçadas, especialmente em países vulneráveis, 
enquanto a parceria para os dados se deve basear nas 
habilidades e competências da sociedade civil, dos 
acadêmicos e do setor privado. 

Plataformas não governamentais como a Iniciativa de 
Dados sobre o ODS16 têm um papel de relevância na 
conscientização sobre a necessidade de contar com 
fontes de dados que complementem os indicadores 
oficiais.

São necessárias redes de conhecimento e pesquisa para 
desenvolver e implementar estratégias de pesquisa e 
fortalecer o vínculo entre evidências e políticas.
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Adotar uma abordagem estratégica para reforçar os dados para o quadro de indicadores globais do 
ODS16+

 � Apoiar o plano para implementação dos indicadores globais desenvolvidos pelo Grupo Interagências e de Peritos sobre 
Indicadores para os ODS e seu fluxo de trabalho sobre desagregação de dados.

 � Preencher lacunas de dados e melhorar a comparabilidade internacional de indicadores com metodologias claras, 
reconhecendo o papel como ponto focal do Grupo de Alto Nível para Parcerias, Coordenação e Desenvolvimento de 
Capacidades em matéria de estatísticas para a Agenda 2030.

 � Implementar padrões que permitam a produção e comparação sistemáticas dos dados, incluindo a Classificação 
Internacional de Crimes para Fins Estatísticos e a Classificação Internacional de Doenças.

 � Como prioridade, harmonizar e reforçar as estimativas de homicídios a nível nacional, regional e mundial (UNODC, OMS) e 
outros dados que quantificam tendências dos níveis de violência.

 � Acelerar a ação para desenvolver e publicar estimativas globais para os indicadores de mortes relacionadas a conflitos (OHCHR), 
fluxos financeiros ilícitos (UNODC), trabalho forçado e tráfico humano (OIT, UNODC) e políticas de migração (DESA, OIM).

 � Desenvolver metodologias que possam ser usadas para reforçar o quadro de indicadores em 2018 e 2019, com foco em 
áreas de metas que não tenham sido devidamente abordadas (em particular, acesso à justiça civil, confiança nas instituições 
públicas, inclusão política e violência contra os imigrantes) e se preparar para a revisão abrangente dos indicadores a cargo 
da Comissão de Estatísticas em 2020.

Reforçar as capacidades estatísticas nacionais e melhorar os mecanismos para apresentação de 
relatórios

 � Apoiar o Plano de Ação Global para Dados de Desenvolvimento Sustentável da Cidade do Cabo, como foco de 
fortalecimento dos sistemas estatísticos nacionais, para que eles possam coletar, processar, analisar e disseminar dados 
desagregados sobre sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

 � Implementar o mapa do caminho 2016-2020 para o desenvolvimento de um manual sobre estatísticas de governança para 
os gabinetes nacionais de estatística, desenvolvido pelo Grupo Praia de Estatísticas em Governança.

 � Reforçar e harmonizar os dados de pesquisas nacionais para os indicadores do ODS16+ e desenvolver um módulo para 
inclusão em pesquisas por domicílio , tendo como base o trabalho do Grupo de Trabalho sobre Pesquisa Domiciliar.

 � Implementar sistemas de registro civil universal e de estatísticas vitais (ver a ação catalítica 7).

Identificar lacunas e necessidades de informação e desenvolver agendas de pesquisa para informar o 
processo decisório

 � Continuar a mapear os pontos fortes e as debilidades em informações para implementar o mapa do caminho do ODS16+.

 � Estabelecer prioridades de pesquisa para a prevenção de casos de violência, aproveitando o exercício recente de definição 
de prioridades conduzido pela Aliança para Prevenção da Violência da OMS, o próximo relatório das Nações Unidas e do 
Banco Mundial sobre prevenção de conflitos, o trabalho do programa “O que Funciona para Prevenir a Violência contra 
as Mulheres”, a iniciativa global Reconheça a Violência na Infância, a parceria de pesquisa interinstitucional Entendendo o 
Trabalho Infantil, o Laboratório de Direitos (sobre a escravidão moderna), e outras redes de pesquisa.

 � Desenvolver uma agenda de pesquisa conjunta sobre o acesso à justiça.

 � Estabelecer prioridades de pesquisa para governança e inclusão por meio do trabalho do Consórcio de Pesquisa sobre 
o Impacto do Governo Aberto, a Rede MacArthur de Pesquisa sobre Governança Aberta, a Plataforma de Instituições 
Eficientes e outras redes de pesquisa.

 � Desenvolver capacidades nos países vulneráveis para pesquisa em sociedades pacíficas, justas e inclusivas.
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Financiamento

O cumprimento das metas do ODS para consolidar 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas requer a 
mobilização de fundos de todas as fontes: nacionais e 
internacionais, públicas e privadas. 

Os motivos para investimento no ODS16+ devem ser 
reforçados, com foco particular nas necessidades dos 
países mais vulneráveis.

Existem evidências crescentes sobre os custos do 
fracasso em prevenir a violência, não investir em boa 
governança e no Estado de direito e não combater a 
exclusão e a desigualdade. 

Os custos da inação podem ser contabilizados em termos 
de vidas perdidas e prejudicadas, custos econômicos 
e investimentos reduzidos em todos os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

 � Estima-se que o custo mundial da violência seja de 9,5 
bilhões de dólares norte-americanos, ou mais de 11% 
do PIB mundial.

 � O casamento infantil resultará em perdas no bem-
estar superiores a 500 mil milhões de dólares norte-
americanos em 2030, segundo uma pesquisa recente 
publicada pelo projeto Economia do Casamento 
Infantil.

 � Estima-se que o custo das propinas seja de 1,5 
a 2 bilhões de dólares norte-americanos, ou 
aproximadamente 2% do PIB, e o Fundo Monetário 
Internacional está descobrindo custos econômicos e 
sociais muito superiores quando se consideram todas 
as formas de corrupção.

No entanto, em menos casos, é possível se ter uma ideia 
clara sobre os custos para atingir as metas do ODS16+:

 � Registro de nascimentos. Estima-se que os custos de 
aumento dos sistemas de registro civil em 73 países 
sejam de 3,82 bilhões de dólares norte-americanos (os 
custos para a Índia e a China não estão disponíveis). A 
lacuna no financiamento internacional é de 2 bilhões 
de dólares norte-americanos por ano.

 � Violência contra crianças. A Parceria Global para 
Acabar com a Violência contra as Crianças desenvolveu 
um modelo para estimar os custos de implementação 
das estratégias INSPIRE. Esse modelo está sendo 
aplicado em países pioneiros.

 � Acesso à justiça. Serviços jurídicos básicos poderiam 
ser incrementados para cobrir uma comunidade com 
um custo anual de 0,1 a 0,3 dólares norte-americanos 
per capita em países que não são membros da OCDE, 
e de 3 a 6 dólares norte-americanos per capita em 
países membros da OCDE, embora não seja provável 
que esse custo modesto possa ser viável em países 
mais pobres sem recorrer a fontes alternativas de 
financiamento.

O financiamento para cumprimento das metas do 
ODS16+ é inadequado:

 � Segundo a Organização Mundial da Saúde, “a 
prevenção da violência ainda deveria atrair um apoio 
político e financeiro correspondente à dimensão e 
gravidade do problema.”

 � Os doadores investem apenas 0,65 dólares por criança 
por ano para acabar com a violência infantil, ou 0,6% 
do total da ajuda oficial ao desenvolvimento (AOD).

 � De acordo com a OCDE, a ajuda aos países mais 
vulneráveis se destina majoritariamente a “apagar 
incêndios” e não a prevenir no longo prazo. 
Nesses países, apenas 4% da AOD é alocada a 
políticas legítimas, 3% ao acesso à justiça e 1,4% 
ao estabelecimento e ao reforço da segurança das 
pessoas.

A fim de preencher a lacuna no financiamento, os 
governos devem realocar os recursos destinados a 
responder a situação de crise e dirigi-los à prevenção da 
violência, além de aumentar os investimentos na justiça 
e na inclusão e reduzir a quantidade de recursos que se 
perdem devido à corrupção e aos fluxos ilícitos.

Uma melhor governança aumentará a eficiência dos 
recursos empregados em todos os ODS e reforçará a 
mobilização de recursos domésticos.

Dada a ambição das metas do ODS16+, é preciso 
reforçar os motivos para uma proposta de investimento 
que possa mobilizar o financiamento de diversos 
recursos adicionais, incluindo o financiamento público 
internacional, do setor privado, de fundações e de fontes 
de financiamento inovadoras. 

Facilitadores
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Aprofundar a compreensão dos custos da inação e dos benefícios da ação
 � Reforçar as estimativas dos custos da violência, da insegurança, da injustiça, da exclusão e de uma governança 

ineficiente, aproveitando modelos como o projeto Economia do Casamento Infantil.

 � Quantificar os benefícios do investimento no ODS16+ em termos de vidas salvas, melhor qualidade de saúde e 
educação, mais oportunidades e um melhor crescimento econômico.

 � Reunir as estimativas em um formato que se adapte às necessidades dos ministros de finanças e outras pessoas 
encarregadas de tomar decisões, aproveitando os modelos de outros setores como a Revisão Stern sobre a Economia 
das Mudança do Clima ou o quadro de investimento para cumprir as metas mundiais de nutrição.

Reforçar os argumentos para investir na implementação de ações catalíticas identificadas no presente 
mapa do caminho

 � Desenvolver os motivos para investir em ações catalíticas sobre as quais existe consenso em relação às estratégias de 
implementação com base em evidências (por exemplo, as estratégias INSPIRE para acabar com a violência infantil).

 � Estimar os custos da implementação dessas estratégias em países com diferentes níveis de recursos como se fez com 
o registro dos nascimentos no Plano Global de Aumento de Investimentos em Estatísticas Vitais e Registro Civil a Nível 
Mundial

 � Identificar custos unitários (custo por beneficiário) apropriados para países com diferentes níveis de recursos. Sempre 
que possível, calcular o retorno esperado sobre o investimento.

Aumentar o financiamento para implementar as metas dos ODS associadas a sociedades pacíficas, 
justas e inclusivas

 � Sensibilizar para a dimensão da lacuna o financiamento para sociedades pacíficas, justas e inclusivas, com foco na 
necessidade de incrementar substancialmente o investimento em todas as formas de prevenção e aumentar os 
recursos para a justiça e a inclusão.

 � Usar o mapa do caminho para mobilizar financiadores (sem criar um fundo autônomo), criando oportunidades para 
que eles se juntem e alinhem estratégias com vista ao financiamento das diferentes prioridades desse documento .

 � Explorar oportunidades para aumentar o financiamento com recursos do setor privado e de fundações e para 
aproveitar formas novas e inovadoras de financiamento, trabalhando com a Plataforma de Ação de Inovação 
Financeira para os ODS do Pacto Global das Nações Unidas e outras entidades.

 � Apresentar um plano para incrementar investimentos em sociedades pacíficas, justas e inclusivas ao Fórum Político de 
Alto Nível de 2019, proporcionando uma plataforma para acelerar a implementação na década de 2020.
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O ODS16+ oferece oportunidades para novos tipos de 
aprendizado e intercâmbio, destacando a inovação 
onde quer que se encontre e reforçando as redes de 
políticas e de profissionais. 

Uma cooperação intensificada entre os países 
pioneiros incentivará o intercâmbio de à compartilha 
de sucessos boas práticas. 

Iremos compartilhar as lições aprendidas no 
Fórum Político de Alto Nível e em outros encontros 
internacionais e regionais, em consonância com o 
objetivo do Fórum de proporcionar uma plataforma 
dinâmica para tratar de desafios novos e emergentes.

Governos, autoridades locais, empresas, sociedade 
civil, academia e fundações têm contribuições a fazer 
para o aprendizado e intercâmbio, ao passo que 
organizações internacionais e regionais, parcerias 
e redes multissetoriais proporcionam plataformas 
de mobilização e intercâmbio de conhecimentos e 
experiências.

Iremos promover a cooperação entre as parcerias e as 
redes, tendo em conta a necessidade de uma maior 
integração entre as metas para alcançarmos paz, 
justiça e inclusão.

As plataformas e os centros de conhecimento 
proporcionarão informações a tomadores de decisões 
em um formato que melhore o processo decisório e 
reforce os motivos para a ação. 

Os Pioneiros atuarão como convocadores de 
um pequeno número de “grandes desafios” que 
estabelecerão uma agenda de políticas e de 
aprendizado, além de aumentarem o nível de ambição 
e a vontade política. 

Cada desafio atuará como um foco para o aprendizado 
em 2017 e 2018, nos ajudando a continuar 
desenvolvendo a visão que fundamenta esse mapa do 
caminho. 

 � Como podemos reduzir significativamente todas as 
formas de violência no mundo inteiro?

O ODS16.1 promete alcançar uma redução 
quantificada em todas as formas de violência. 
Reuniremos todas as áreas e setores para descobrir 
como cumprir e financiar esse grande desafio, criando 
uma agenda de ação para as pessoas encarregadas de 
elaborar políticas em todos os países.

 � Como podemos proporcionar acesso à justiça para 
todos?

A Agenda 2030 promete justiça para os milhões 
de pessoas que atualmente estão desprovidas de 
proteção das leis. Por meio desse desafio, criaremos 
o consenso necessário para definir estratégias que 
facilitem o acesso universal aos serviços jurídicos e 
aumentem o empoderamento jurídico.

 � Uma nova agenda para a inclusão social, econômica 
e política.

O ODS16+ inclui metas para a inclusão política, 
social e econômica (10.2, 16.7), para participação e 
liderança das mulheres (5.5) e para o acesso público 
a informações (16.10). O trabalho nessa área dará 
resposta à crise de exclusão e identificará modelos de 
participação significativa. Fará recomendações sobre 
como proteger o espaço cívico e garantir que todos os 
setores da sociedade cumpram com um papel pleno 
no desenvolvimento sustentável.

Aprendizado e intercâmbio

A Aliança Global para Relatoria do Progresso em Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas 
A Aliança reúne Estados Membros, sociedade civil e setor privado para apoiar a criação eficiente e significativa de relatorias 
sobre sociedades pacíficas, justas e inclusivas, tendo em conta as diferentes realidades nacionais, as capacidades e os 
níveis de desenvolvimento e respeitando as políticas e as prioridades nacionais. A Aliança concentra-se, em particular, na 
oportunidade de apresentar relatórios efetivos ao Fórum Político de Alto Nível de 2019.

Facilitadores
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Intensificar a cooperação entre os países pioneiros, destacando êxitos e liderança
 � Usar o mapa do caminho do ODS16+ para informar o desenvolvimento de estratégias e planos para paz, justiça e 

inclusão, nos níveis nacional, regional e global.

 � Concentrar-se nos países com maior probabilidade de serem deixados para trás, com o objetivo de apoiá-los na 
implementação e de aumentar o conhecimento sobre como acelerar o progresso quando as capacidades e o 
financiamento são limitados.

 � Documentar os modelos inovadores e as boas práticas nacionais nos países pioneiros, reforçando as alianças entre os 
países e aumentando a aprendizagem norte-sul, sul-sul e sul-norte.

Fortalecer redes e plataformas universais de aprendizagem
 � Garantir que plataformas de dados oficiais, como o Banco de Dados Mundial sobre Indicadores para os ODS, e plataformas 

complementares, como a Iniciativa de Dados sobre o ODS16, sejam usadas para acompanhar as metas do ODS16 e 
incentivar seu progresso.

 � Usar as plataformas de conhecimento existentes e novas, como a Plataforma Mundial de Conhecimento para Acabar com 
a Violência contra Mulheres ou a Plataforma de conhecimento Alliance 8.7, para aumentar a acessibilidade de informações  
sobre sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

 � Explorar o potencial de novas abordagens para sintetizar e comunicar conhecimentos e dados a tomadores de decisões e 
doadores, com vistas a transformar evidências em ação.

 � Mobilizar redes profissionais que tenham mais alcance para acelerar o progresso em sociedades pacíficas, justas e inclusivas. 

Relatar progresso e comunicar êxitos na promoção de sociedades pacíficas, justas e inclusivas
 � Por meio da Aliança Global para Relatorias de Progresso sobre a Promoção de Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas, 

fortalecer a criação de relatórios sobre as metas do ODS16+.

 � Aumentar o número de países que apresentarão relatórios nacionais voluntários ao Fórum Político de Alto Nível, 
especialmente em 2019, quando o fórum terá como tema central “empoderando pessoas e garantindo a inclusão e a 
igualdade”. 

 � Aumentar o número de parcerias para o ODS16+ apresentadas no evento especial do Intercâmbio de Parcerias 
(“Parnership Exchange”) em 2019, bem como aproveitar o Fórum Empresarial dos ODS (“SDG Business Forum”) no 
mesmo ano para focar no ODS16+ e no setor privado. 

 � Contribuir para o Relatório Global sobre Desenvolvimento Sustentável quadrienal em 2019 e maximizar o impacto de 
outros relatórios internacionais de importância relacionados com paz, justiça e inclusão.

 � Apoiar o Fórum 16+ como a reunião global para os que trabalham com paz, justiça e inclusão, bem como usar outros 
fóruns e eventos de importância para gerar um debate mundial sobre a implementação das metas para sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas.

Usar “grandes desafios” de alto perfil para aumentar a ambição e como foco de aprendizado
 � Aproveitar as iniciativas e campanhas existentes para incrementar um debate sobre como alcançar uma redução 

significativa e quantificada em todas as formas de violência.

 � Convocar uma Força-Tarefa para explorar estratégias de implementação e financiamento, para proporcionar acesso à 
justiça a todos.

 � Formar uma Comissão sobre a inclusão social, econômica e política.
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Comunicação, engajamento e consolidação do 
movimento

A difusão e as comunicações eficazes irão gerar o 
movimento de implementação do ODS16+. Do mesmo 
modo, fortalecerão as normas e os valores fundamentais 
à paz, justiça e inclusão. 

A liderança política é necessária para fazer campanha 
a favor da possibilidade de prevenir a violência e de 
reverter a tendência de polarização, perda de confiança e 
injustiça. 

Os líderes de todos os setores devem se comprometer 
com o trabalho conjunto e com as políticas, os programas 
e os investimentos necessários para tornar a ambição do 
ODS16+ em realidade.

A universalidade da Agenda 2030 oferece a oportunidade 
para desenvolver um movimento multissetorial para paz, 
justiça e inclusão:

 � Podemos aproveitar as campanhas existentes para 
acabar com a violência contra mulheres, a violência 
infantil, o trabalho infantil, o casamento infantil, a 
mutilação genital feminina e a escravidão moderna.

 � As novas campanhas podem aproveitar o crescente 
desejo de justiça, respeito pelos direitos e sociedades 
mais inclusivas.

 � São necessárias ações para engajar tanto mulheres 
quanto homens na mudança de normas prejudiciais 
à igualdade de gênero e na mitigação dos valores que 
toleram ou incentivam à violência e ao abuso.

 � Todas as campanhas devem responder às realidades 
nacionais e locais e ser implementadas de forma 
a permitir a participação plena das pessoas mais 
afetadas pela violência, injustiça e exclusão.

 

Os “grandes desafios” descritos no “facilitador” 
aprendizado e intercâmbio proporcionarão um foco 
para o engajamento e consolidação do movimento. 
Reforçarão os argumentos a favor de uma maior ambição 
e inspirarão as pessoas de todo mundo a trabalharem 
em conjunto para cumprirem com a promessa da Agenda 
2030.

São necessários profissionais com capacidades nas áreas 
de engajamento, comunicações e criação de redes para 
orientar o movimento para sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas. 

As crianças e os jovens devem desempenhar papel 
central no engajamento e nas campanhas, em 
conformidade com o compromisso de que os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável lhes proporcionem 
uma plataforma para trabalharem em conjunto por um 
mundo melhor. 

Tanto as mulheres quanto os homens têm um papel 
importante a desempenhar na prevenção da violência 
e na contestação de atitudes e comportamentos que 
prejudicam as sociedades pacíficas.

O movimento pela paz, justiça e inclusão também deve 
estar atento e ser guiado pelos sobreviventes de casos 
de violência e injustiça e por aqueles que foram mais 
deixados para trás.

Facilitadores
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Aumentar a liderança política para a paz, justiça e inclusão
 � Usar o mapa do caminho para reforçar os argumentos a favor de uma ação acelerada em relação ao ODS16+, 

fomentando um debate mundial sobre como todos os países podem alcançar as metas. 
 � Desenvolver uma narrativa para a paz, justiça e inclusão que incida em soluções e no potencial para mudanças 

positivas. 

 � Destacar os casos de sucesso dos pioneiros do ODS16+, demonstrando o que pode ser alcançado com as políticas e os 
programas adequados. 

 � Criar uma rede de líderes políticos para a realização do ODS16+ e usar eventos de alto nível para criar apoio 
internacional, promovendo o trabalho dos que lideram os esforços para sociedades pacíficas, justas e inclusivas a nível 
nacional e local.

 � Defender o investimento necessário para implementar a paz, justiça e inclusão, mobilizando recursos financeiros 
adicionais de todas as fontes.

Um movimento para sociedades pacíficas
 � Convocar os governos, organizações internacionais, a sociedade civil e o setor privado para trabalharem em conjunto e 

reduzirem rapidamente a violência. 

 � Aumentar o número de países que estabeleceram metas para reduzir os homicídios e que estejam implementando 
políticas e programas orientados para as comunidades mais afetadas. 

 � Aproveitar as campanhas mundiais e nacionais existentes que tenham como objetivo acabar com a violência contra 
mulheres e crianças. 

 � Aproveitar e reforçar as campanhas para acabar com o casamento infantil, a mutilação genital feminina, o trabalho 
infantil, as crianças-soldado e a escravidão moderna e o tráfico humano, assim como campanhas que protegem os 
direitos dos imigrantes, dos refugiados e dos deslocados internos.

Um movimento para a justiça e a inclusão
 � Contribuir para uma campanha sobre acesso à justiça que empodere as pessoas no conhecimento e exercício de seus 

direitos, apoie prestadores de serviços jurídicos em comunidades e aumente investimentos na justiça, com recursos 
tanto nacionais quanto internacionais. 

 � Aproveitar as campanhas globais e nacionais existentes que promovam e protejam os direitos humanos ou que 
combatam a corrupção, os fluxos ilícitos e outros casos de injustiça. 

 � Empoderar pessoas como agentes de mudança e promover modelos sobre como as sociedades podem aproveitar o 
conhecimento, as ideias e a força de seus cidadãos. 

 � Proteger e aperfeiçoar o espaço de engajamento para a consolidação da paz, da justiça e da inclusão.

Reforçar as normas e os valores fundamentais às sociedades pacíficas, justas e inclusivas
 � Compilar dados e boas práticas sobre mudanças de normas e valores. 

 � Agregar profissionais (ciências do comportamento, marketing social, redes sociais, etc.) para elaborar orientações 
apara governos. 

 � Investir na avaliação de contribuições que tenham como objetivo mudar normas e valores.
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O Caminho  
a Seguir
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Os Pioneiros para Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas formarão agora 
uma plataforma de ação para avançarem com o mapa do caminho.
Usaremos o mapa do caminho para apoiar a ambição, coerência, inovação, 
resultados e relatorias no nível nacional.
Nos níveis internacional e regional, aproveitaremos o mapa do caminho 
para fortalecer estratégias, dinamismo e vontade política.
Também moldaremos um debate global usando os grandes desafios 
relacionados à justiça, inclusão e prevenção da violência, descritos na 
página 51.
Os Pioneiros continuarão crescendo à medida que governos e outros 
parceiros se comprometam a liderar a implementação do ODS16+. O grupo 
trabalhará com parceiros de todos os setores e os apoiará, em consonância 
com seu papel de plataforma de ancoragem. 
Juntos, demonstraremos que as metas da Agenda 2030 para consolidar 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas podem ser cumpridas, fornecendo 
uma plataforma para intensificar a implementação na década de 2020.
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Os Pioneiros para Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas 
se reuniram para tornar realidade a ambição dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O grupo foi fundado para impulsionar a implementação 
das metas do ODS16+ antes do Fórum Político de 
Alto Nível de 2019, na expetativa de constituir uma 
plataforma para aumentar a ambição na década de 2020. 

Após nosso lançamento em 2016, mapeamos 
tendências, evidências e parcerias para a paz, justiça 
e inclusão e conseguimos construir consensos em 
relação a políticas, estratégias e ferramentas que irão 
apoiar a implementação bem-sucedida por meio do 
desenvolvimento do presente. 

Os Pioneiros formarão agora uma plataforma de ação 
para avançarem com o. O mapa do caminho permitirá 
que os parceiros colaborem e, também, contribuam para 
uma visão e objetivos comuns, com base em suas áreas 
de vantagem comparativa (ver a página 59).

Em 2018 e 2019, os Pioneiros trabalharão em função de 
três prioridades (página 60).

Em primeiro lugar, apoiaremos a implementação no nível 
nacional, usando para aumentar a ambição, coerência, 
inovação e relatorias.

Como resultado, mais países estabelecerão suas próprias 
metas para sociedades pacíficas, justas e inclusivas 
e se comprometerão com a implementação como 
parte de suas estratégias e planos de desenvolvimento 
sustentável.

Um objetivo importante consiste em garantir que os 
países de menor desenvolvimento relativo e mais 
vulneráveis participem plenamente do grupo de 
Pioneiros e possam implementar eficaz e efetivamente o 
ODS16+.

A implementação no nível nacional será mais coesa, com 
vínculos estreitos entre a paz, justiça e inclusão, foco 
transversal em gênero e direitos e maior integração entre 
o ODS16+ e o restante da Agenda 2030.

Iremos também apoiar o aprendizado e a cooperação 
entre os pioneiros, documentando as experiências e 
boas práticas nacionais e servindo como intermediários 
nas relações com organizações internacionais, parcerias 
globais e plataformas de conhecimento relevantes.

O irá apoiar o trabalho da Aliança Global para fortalecer 
os relatórios nos Fóruns Políticos de Alto Nível de 2018 
e 2019, assim como o Fórum 16+, que proporciona um 
espaço para apresentar casos de inovação e sucesso.

A segunda prioridade consiste em aproveitar o para 
reforçar as estratégias e o dinamismo nos níveis 
internacional e regional.

Os Pioneiros irão interagir ativamente com organizações 
internacionais e regionais, a sociedade civil, o setor 
privado, outras alianças globais, redes de pesquisa, 
fundações e outros parceiros.

Estabeleceremos vínculos tanto entre aqueles que 
trabalham com o ODS16+ quanto com quem trabalham 
com outras partes da Agenda 2030.

Nos casos em que se revele apropriado, apoiaremos 
parceiros internacionais e nacionais em sua tarefa 
de implementar os elementos do mapa do caminho, 
aumentando a proporção de metas do ODS16+ 
cobertas por estratégias regionais e internacionais de 
implementação e financiamento.

Nosso objetivo consistirá em aumentar o número de 
outros setores que abordem os obstáculos que impedem 
o cumprimento de seus ODS e que estão associados à 
violência, insegurança, injustiça, exclusão e governança 
inadequada.

O é um documento em evolução, e iremos elaborar um 
relatório de progresso em 2018 e uma versão atualizada 
em 2019.

A prioridade final consiste em usar os três “grandes 
desafios” identificados na página 51 para aumentar a 
ambição e como foco para aprendizado.

Cada grande desafio proporcionará novas oportunidades 
de liderança e reforçará parcerias para a paz, justiça e 
inclusão. 

Juntos, os três desafios aumentarão a vontade dos países 
de desenvolver e financiar abordagens inovadoras para 
tornar a ambição do ODS16+ realidade.

Os Pioneiros continuarão a ser um grupo aberto e 
inclusivo, que comunicará amplamente seus objetivos 
e trabalhará com todos os parceiros empenhados na 
implementação das metas do ODS16+.
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Pioneiros  
nacionais e locais  

(governos e parceiros a nível 
subnacional)

 � Estabelecer metas nacionais para consolidar sociedades pacíficas, justas e inclusivas

 � Proceder à implementação por meio de processos, políticas e estratégias de 
planejamento nacionais

 � Compartilhar boas práticas e a experiência adquirida com outros países

 � Cooperar com as dimensões internacional e regional do ODS16+

 � Exercer liderança e defesa a nível internacional em um ou mais desafios prioritários

 � Cooperar no desenvolvimento para sociedades pacíficas, justas e inclusivas

 � Relatório sobre progresso, incluindo no FPAN em 2019

 � Promover ativamente a inclusão e a participação

 � Elaborar e lançar campanhas abordando os obstáculos à paz, justiça e inclusão 

 � Reforçar dados, evidências e aprendizagens

 � Assumir responsabilidade pelos relatórios e contribuir para eles 

 � Implementar e cumprir, incluindo para os vulneráveis e os mais excluídos

Sociedade civil

 � Implementar políticas, padrões e práticas que promovam os direitos humanos e 
priorizem a igualdade de gênero 

 � Promover a inclusão econômica, especialmente para os jovens, e apoiar a 
implementação, especialmente por meio de programas que visem os empregadores 
e clientes

 � Combater a corrupção e as práticas abusivas, inclusive nas cadeias de abastecimento

 � Trabalhar com os governos para melhorar o ambiente de negócios (em particular, 
quando os níveis de violência são altos)

Setor privado

 � Reforçar abordagens universais à implementação do ODS16+

 � Satisfazer as necessidades dos países e das comunidades mais susceptíveis a serem 
deixados para trás

 � Apoiar de forma integrada o planejamento e a implementação nacionais

 � Exercer uma liderança estratégica e técnica em áreas abrangidas pelo quadro de 
referência do ODS16+

 � Defender a definição de estratégias de investimento e financiamento

 � Plataformas para aprender

 �  Exercer liderança política, difundir e consolidar o movimento

Parceiros internacionais 
e regionais

 � Plataformas para implementação

 � Plataformas para aprender e compartilhar conhecimento e experiência

 � Plataformas para acompanhar o progresso e para gerar relatórios

Parcerias de diferentes 
partes interessadas
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O Quadro de Referência para 
Sociedades Pacíficas, Justas e 
Inclusivas fornece uma base para o 
cumprimento acelerado das metas 
do ODS16+ 

Os Pioneiros atuarão como uma 
plataforma para a ação

Cumprimento acelerado das metas do ODS16+ antes do Fórum Político de Alto Nível de 2019

Plataforma criada para ser aumentada proporcionalmente na década de 2020

Sociedades cada vez mais pacíficas, justas e inclusivas, sem  
medo nem violência

Cumprimento nacional
Aumentar a ambição nacional, 

a coerência, a inovação, e a 
apresentação de relatórios

Um número crescente de 
países Pioneiros cumpre 

os compromissos de 
implementação do ODS16+

Cumprimento internacional
Reforçar as estratégias e o 

dinamismo a nível internacional 
e regional

Os parceiros internacionais e 
regionais aumentam o apoio ao 

cumprimento dos elementos 
do quadro de referência

Grandes desafios
Usar três “grandes desafios” 

para criar ambição e como foco 
para a aprendizagem

Aumento da vontade política 
e reforço das estratégias de 

justiça, inclusão e prevenção da 
violência

Em médio prazo

Em longo prazo
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Promoção de sociedades pacíficas, justas e inclusivas
Declaração Universal dos Direitos Humanos - consulte http://www.
un.org/en/universal-declaration-human-rights/
Nova Agenda Urbana - consulte http://habitat3.org/the-new-
urban-agenda/
Quadro Sendai para a Redução do Risco de Desastres - consulte 
http://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
Agenda de Ação de Adis Abeba: Nações Unidas (2015), Addis 
Ababa Action Agenda of the Third International Conference on 
Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda)-Agenda 
de Ação de Adis Abeba da Terceira Conferência Internacional sobre 
Financiamento para o Desenvolvimento– (Agenda de Ação de Adis 
Abeba). Nova Iorque: Nações Unidas, disponível em http://www.
un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf

Estratégias transformadoras

Prevenção
Vidas perdidas: Small Arms Survey (2016), ‘Monitoring Trends 
in Violent Deaths’ (Pesquisa sobre Armas de Pequeno Porte, 
Monitoramento das Tendências em Mortes Violentas), notas de 
investigação, notas de pesquisa, número 59, setembro de 2016, 
disponível em http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-
Research_Notes/SAS-Research-Note-59.pdf
Países com metade do número total de mortes: Small Arms 
Survey, ‘Interactive Maps and Charts of Armed Violence Indicators’ 
(Pesquisa Sobre Armas de Pequeno Porte, Mapas e Diagramas 
Interativos de Indicadores de Violência Armada), disponível em 
http://www.smallarmssurvey.org/tools/interactive-map-charts-on-
armed-violence.html, acessado em 14 de julho de 2017 
Aumento de casos de morte violenta: informações de ‘Scenarios 
on violent deaths’ (Cenários sobre mortes violentas), fornecido 
pela Pesquisa sobre Armas de Pequeno Porte, 2017
Pessoas que abandonam suas casas: Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados (2017), Global Trends – Forced 
Displacement in 2016 (Tendências Globais - Deslocamentos 
Forçados em 2016). Genebra: ACNUR, disponível em http://www.
unhcr.org/5943e8a34
Pessoas vítimas da fome: Nações Unidas (2017), ‘Under-
Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief 
Coordinator, Stephen O’Brien - Situational briefing to the General 
Assembly on the Secretary-General’s Call to Action on famine 
response and prevention’ (Secretário-Geral Adjunto de Assuntos 
Humanitários e Coordenador do Socorro de Emergência, Stephen 
O’Brien - Informações sobre a Situação para a Assembleia-Geral 
sobre o Apelo à Ação por parte do Secretário-Geral para dar 
resposta às situações de fome e preveni-las), 13 de abril de 2017, 
disponível em https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/
ERC_USG%20Stephen%20OBrien%20briefing%20to%20the%20
General%20Assembly%20on%20Famine%20Response%20and%20
Prevention%20-%2013April2017%20(002).pdf 
Custos estimados dos conflitos: Institute for Economics & Peace 
(2015), Global Peace Index 2015 – Measuring Peace, its Causes 
and its Economic Value (Índice Mundial da Paz 2015 - Medindo 

a Paz, suas Causas e seu Valor Econômico). Sidney: Institute for 
Economics & Peace, disponível em http://economicsandpeace.org/
wp-content/uploads/2015/06/Global-Peace-Index-Report-2015_0.
pdf

Renovação
População em 2030: Nações Unidas, Departamento de Assuntos 
Econômicos e Sociais, Divisão de População (2017). Perspectivas 
sobre a população mundial: revisão 2017, dados customizados 
adquiridos pelo site, disponível em https://esa.un.org/unpd/wpp/
A população nas cidades: Departamento de Assuntos Econômicos 
e Sociais das Nações Unidas (2014), World Urbanization Prospects 
– 2014 revision (Revisão 2014 das Perspectivas Mundiais de 
Urbanização). Nova Iorque: Nações Unidas, disponível em https://
esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.Pdf
Valores da economia global: Banco Mundial, Produto Interno Bruto 
para o Mundo [MKTGDP1WA646NWDB], obtido de FRED, Reserva 
Federal do Banco de St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/series/
MKTGDP1WA646NWDB, acessado em 13 de julho de 2017 
Classe média: Homi Kharas (2017), The Unprecedented Expansion of 
the Global Middle Class – an update (A Expansão sem Precedentes 
da Classe Média Mundial - uma atualização). Washington DC: 
Brookings Insititution, disponível em https://www.brookings.edu/
wp-content/uploads/2017/02/global_20170228_global-middle-
class.pdf

Envolvimento
Confiança nas Instituições: Edelman (2017), ‘2017 Edelman Trust 
Barometer - Global Report’ (O barómetro de confiança de Edelman 
2017 - Relatório Mundial), disponível em http://www.edelman.
com/global-results/

Ações catalíticas
1 ¦ Intensificar os esforços para prevenir a violência contra mulheres, 
crianças e grupos vulneráveis
Estimativas da prevalência de violência contra as mulheres: 
Organização Mundial de Saúde, Faculdade de Higiene e Medicina 
Tropical de Londres e Conselho Sul Africano de Pesquisa 
Médica (2013), Global and regional estimates of violence 
against women: prevalence and health effects of intimate 
partner violence and nonpartner sexual violence (Estimativas 
mundiais e regionais de casos de violência contra as mulheres: 
prevalência e impactos na saúde da violência exercida por 
parceiros íntimos e por não parceiros). Genebra: Organização 
Mundial de Saúde, disponível em http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf?ua=1
E contra as crianças: UNICEF (2014), Hidden in Plain Sight – A 
statistical analysis of violence against children (Ocultos em Plena 
Luz - Uma análise estatística da violência contra crianças). Nova 
Iorque: Fundo das Nações Unidas para a Infância, disponível em 
http://files.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_
statistical_analysis_EN_3_Sept_2014.pdf
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres - consulte http://www.ohchr.

Referências
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org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
Convenção sobre os Direitos da Criança - consulte http://www.
ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
Quadro para Apoiar as Ações de Prevenção da Violência Contra as 
Mulheres: ONU Mulheres (2015), A Framework to Underpin Action 
to Prevent Violence Against Women (Quadro para Apoiar as Ações 
de Prevenção da Violência contra Mulheres). Nova Iorque: ONU 
Mulheres, disponível em http://www.unwomen.org/en/digital-
library/publications/2015/11/prevention-framework#view
INSPIRE: Organização Mundial de Saúde (2016), ‘INSPIRE: Seven 
strategies for Ending Violence Against Children’ (INSPIRE: Sete 
Estratégias para Acabar com a Violência contra as Crianças), 
disponível em http://www.who.int/violence_injury_prevention/
violence/inspire/en/
Parceria Mundial para Acabar com a Violência contra as Crianças - 
consulte http://www.end-violence.org/
Aliança 8.7 - consulte http://www.alliance87.org/
Fórum das Nações Unidas sobre Empresas e os Direitos Humanos 
- consulte http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/
Pages/2017ForumBHR.aspx

2 ¦ Construção de cidades seguras, inclusivas e resilientes
Índice de homicídios nas cidades: consulte por exemplo, Igarapé 
Homicide Monitor, disponível em https://homicide.igarape.org.br/
Segurança urbana: ONU Habitat (2007), Enhancing Urban Safety 
and Security, Global Report on Human Settlements (Melhoria 
da Segurança Urbana, Relatório Mundial sobre Assentamentos 
Humanos). Nairobi: Programa das Nações Unidas para 
Assentamentos Humanos, disponível em https://www.un.org/
ruleoflaw/files/urbansafetyandsecurity.
Nova Agenda Urbana - consulte http://habitat3.org/the-new-
urban-agenda/
Guia da ONU sobre Cidades Mais Seguras: consulte, por exemplo, 
Assembleia-Geral das Nações Unidas (2014), ‘Resolução adoptada 
pela Assembleia-Geral em 18 de dezembro de 2013 - 68/188. 
Estado de direito, prevenção da criminalidade e justiça criminal 
na agenda de desenvolvimento das Nações Unidas além de 2015”, 
disponível em https://www.unodc.org/documents/commissions/
CCPCJ/Crime_Resolutions/2010-2019/2013/General_Assembly/A-
RES-68-188.pdf; e ONU Habitat (2016), ‘Cross-cutting Global 
Experts Group Meeting: Safer Cities and the New Urban Agenda 
- Towards Transformative Approach in the implementation of 
the New Urban Agenda, background note’ (Encontro Transversal 
de Grupo de Especialistas Mundiais: Cidades Mais Seguras e a 
Nova Agenda Urbana, nota informativa), disponível em http://
gpplatform.ch/sites/default/files/Background%20note%20-%20
Global%20Expert%20Meeting%20Safer%20Cities.pdf
Iniciativa Parceria Global para Cidades Mais Seguras: Habitat III 
(2016), ‘Global Partnership Initiative on Safer Cities’ (Iniciativa de 
Parceria Mundial para Cidades Mais Seguras), disponível em http://
quitoimplementationplatform.habitat3.org/commitments/global-
partnership-initiative-on-safer-cities/
Iniciativa Mundial para Cidades Seguras e Espaços Públicos 
Seguros: ONU Mulheres (2017), ‘Safe Cities and Safe Public Spaces’ 
(Cidades Seguras e Espaços Públicos Seguros), disponível em 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/
sections/library/publications/2015/un-women-safecities-brief_us-
web-(1).pdf?la=en&vs=953

3 ¦ Prevenção dirigida a países e comunidades com maior 
probabilidade de serem deixados para trás
g7 + - consulte http://www.g7plus.org/

4 ¦ Ampliar a justiça e o empoderamento jurídico
Proteção da lei: em 2008, a Comissão sobre Empoderamento 
Jurídico dos Desfavorecidos concluiu que quatro mil milhões de 
pessoas não têm acesso à justiça e são deixadas “marginalizadas, 
sem poderem contar com a proteção da lei e sem poderem 
entrar nos mercados nacionais, muito menos nos mundiais”. Este 
número é uma estimativa, com base em um número relativamente 
pequeno de estudos. Esta situação destaca a necessidade de 
obter melhores dados sobre o que as pessoas querem e recebem 
do sistema de justiça: Comissão sobre o Empoderamento 
Jurídico dos Desfavorecidos e Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (2008), Making the Law Work for Everyone 
- Volume 1: Relatório da Comissão sobre o Empoderamento 
Jurídico dos Desfavorecidos). Nova Iorque: Comissão sobre o 
Empoderamento Jurídico dos Desfavorecidos e Programa de 
Desenvolvimento das Nações Unidas, disponível em http://www.
unicef.org/ceecis/Making_the_law_work_for_everyone.pdf
Princípios e Guia da ONU sobre Acesso à Assistência Jurídica: 
UNODC (2013), United Nations Principles and Guidelines on Access 
to Legal Aid in Criminal Justice Systems (Princípios e Guia da ONU 
sobre Acesso a Assistência Jurídica nos Sistemas de Justiça Penal). 
Viena: UNODC, disponível em https://www.unodc.org/documents/
justice-and-prison-reform/UN_principles_and_guidlines_on_
access_to_legal_aid.pdf
Estudo Mundial sobre Assistência Jurídica: UNODC/PNUD (2016), 
Global Study on Legal Aid - Global Report (Estudo Global sobre 
Assistência Jurídica - Relatório Mundial) Nova Iorque/Viena: PNUD/
UNODC, disponível em http://www.undp.org/content/dam/undp/
library/Democratic%20Governance/Access%20to%20Justice%20
and%20Rule%20of%20Law/Global-study-on-legal-aid_report.
pdf?download
Parceria para Governo Aberto - consulte https://www.
opengovpartnership.org/ 
Namati - consulte https://namati.org/
Rede Internacional de Assistência Jurídica - consulte, por 
exemplo, Global Giving (2016), ‘Establishing Legal Aid in Post-
Conflict Countries’ (Estabelecimento de Assistência Jurídica em 
Países Após Situações de Conflito), disponível em https://www.
globalgiving.org/projects/legal-aid-in-post-conflict-countries/
reports/?subid=82348
O Ponto Focal Mundial para a Polícia, a Justiça e o Sistema 
Penitenciário - consulte, por exemplo, http://www.undp.org/
content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Access%20
to%20Justice%20and%20Rule%20of%20Law/GFP-Fact-Sheet-ENG-
July-2015.pdf
Fórum Mundial sobre Leis, Justiça e Desenvolvimento - consulte 
http://www.globalforumljd.org/
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5 ¦ Compromisso com um governo aberto e que responda aos 
cidadãos
Declaração sobre Governo Aberto - consulte https://www.
opengovpartnership.org/open-government-declaration
Comitê de Especialistas em Administração Pública da ONU - 
consulte https://publicadministration.un.org/en/cepa
Parceria para Governo Aberto - consulte https://www.
opengovpartnership.org/ 
Reconstrução das principais funções governamentais: Jairo 
Acuña-Alfaro (2016), ‘After conflict, functioning governments are 
key for peaceful and inclusive societies’ (Depois do conflito, os 
governos em funcionamento são fundamentais para sociedades 
pacíficas e inclusivas), 20 de janeiro, disponível em http://www.
undp.org/content/undp/en/home/blog/2016/1/20/After-conflict-
functioning-governments-are-key-for-peaceful-and-inclusive-
societies/; e PNUD (2017), ‘(Re)Building Core Government 
Functions in Fragile and Conflict Affected Settings: Joint Principles 
for Assessing Key Issues and Priorities‘ ([Re]construindo as Funções 
Principais do Governo em Contextos de Fragilidade e Conflitos: 
Princípios Conjuntos para Avaliar Problemáticas e Prioridades 
Chave), disponível em http://www.undp.org/content/undp/en/
home/librarypage/democratic-governance/core-government-
functions/-re-building-core-government-functions-in-fragile-and-
conflict-a.html

6 ¦ Reduzir a corrupção, os fluxos ilícitos financeiros e de armas
Mecanismo de Revisão da Implementação da Convenção das 
Nações Unidas contra a Corrupção - consulte https://www.unodc.
org/unodc/en/treaties/CAC/IRG.html
Comitê de Especialistas em Cooperação Internacional em Matéria 
Fiscal - consulte http://www.un.org/esa/ffd/tax/
Plano de Ação sobre Erosão da Base Tributável e Transferência 
de Lucros: OCDE (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit 
Shifting (Plano de Ação sobre Erosão da Base Tributável e 
Transferência de Lucros). Paris: OECD Publishing, disponível em 
https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
Iniciativa de recuperação de ativos roubados - consulte http://star.
worldbank.org/star/
Fórum Global sobre Recuperação de Ativos: Cabinet Office (2016), 
‘PM announces new plan at anti-corruption summit to recover 
stolen assets’ (Primeira-ministra anuncia novo plano em cimeira 
anticorrupção para recuperar ativos roubados), 12 de maio de 
2016, disponível em https://www.gov.uk/government/news/pm-
announces-new-plan-at-anti-corruption-summit-to-recover-stolen-
assets 
Programa das Nações Unidas referente a Armas de Pequeno Porte - 
consulte http://www.poa-iss.org/Poa/poa.aspx
Protocolo sobre Armas de Fogo da ONU - consulte http://www.
unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/the-firearms-protocol.html
Tratado de Comércio de Armas - consulte https://www.un.org/
disarmament/convarms/att/
Normas Internacionais para Controle de Armas de Pequeno Porte - 
consulte http://www.smallarmsstandards.org/
Rede para a Justiça Fiscal - consulte http://www.taxjustice.net/

7 ¦ Identidade legal e registro do nascimento para todos
Registros de nascimento - para obter informações mais 
detalhadas, consulte, por exemplo, https://data.unicef.org/topic/
child-protection/birth-registration/
Mapa do Caminho para Medição e Prestação de Contas no Âmbito 
da Saúde (2015-2030): Comitê de Direção do Mapa do Caminho 
Comum (2015), The Roadmap for Health Measurement and 
Accountability (Mapa do Caminho para Medição e Prestação de 
Contas no Âmbito da Saúde). Washington DC: Banco Mundial, 
disponível em https://live.worldbank.org/sites/default/files/
roadmap_6-4-15_web.pdf
Plano Mundial de Aumento dos Investimentos em Estatísticas 
Vitais e Registro Civil (2015-2024): Grup Banco Mundial e OMS 
(2014), ‘Global Civil Registration and Vital Statistics - Scaling up 
Investment Plan 2015-2024’ (Plano Mundial de Expansão dos 
Investimentos em Estatísticas Vitais e Registro Civil 2015-2024), 
disponível em http://www.who.int/healthinfo/civil_registration/
WB-WHO_ScalingUp_InvestmentPlan_2015_2024.pdf?ua=1
Iniciativa de Identificação para o Desenvolvimento - consulte 
http://www.worldbank.org/en/programs/id4d
Princípios de Identificação para o Desenvolvimento Sustentável: 
Banco Mundial (2017), Principles on Identification for 
Sustainable Development: toward the digital age (Princípios 
de Identificação para o Desenvolvimento Sustentável: 
Rumo à Era digital). Washington DC: Grupo Banco Mundial, 
disponível em http://documents.worldbank.org/curated/
en/213581486378184357/pdf/112614-REVISED-PUBLIC-web-final-
ID4D-IdentificationPrinciples.pdf
Iniciativa de Colaboração sobre Dados de Saúde - consulte https://
www.healthdatacollaborative.org/
Plataforma Parceria ID4D - consulte http://www.worldbank.org/
en/programs/id4d#3

8 ¦ Empoderamento das pessoas como agentes de mudança
Pesquisa MYWorld - consulte http://data.myworld2015.org/
Planos de ação de Governo Aberto - consulte https://www.
opengovpartnership.org/develop-national-action-plan
Rede de Transparência, Responsabilidade e Participação - consulte 
http://tapnetwork2030.org/
Caixa de Ferramentas da Difusão e Promoção do Objetivo 16 - 
consulte http://tapnetwork2030.org/goal16/ 
Difusão e promoção: a Justiça e o ODS – consulte http://
tapnetwork2030.org/accesstojustice/ 
Comunidade de Democracias - consulte http://www.community-
democracies.org/

9 ¦ Respeito por todos os direitos humanos e promoção da igualdade 
de gênero 
Revisão Universal Periódica do Conselho de Direitos Humanos 
– consulte http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/
UPRMain.aspx
Comissão da Condição Jurídica e Social da Mulher - consulte 
http://www.unwomen.org/en/csw
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Aliança Mundial de Instituições Nacionais de Direitos 
Humanos – consulte http://nhri.ohchr.org/ (and https://www.
onlinevolunteering.org/en/global-alliance-national-human-rights-
institutions-ganhri)
Painel de Alto Nível sobre o Empoderamento Econômico das 
Mulheres – consulte https://www.empowerwomen.org/en/
who-we-are/initiatives/sg-high-level-panel-on-womens-economic-
empowerment

Facilitadores
Evidências e dados
Iniciativa de Dados sobre o ODS16 - consulte http://www.sdg16.
org/
Inter-agency Expert Group on SDG Indicators (IAEG-SDGs) (Grupo 
Interagências e de Especialistas nos Indicadores dos ODS (IAEG-
SDG) – consulte https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/; e o plano 
para a implementação – consulte https://unstats.un.org/unsd/
statcom/48th-session/documents/2017-2-IAEG-SDGs-E.pdf e 
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/BG-
2017-3a-Tier-III-Work-Plans-E.pdf
Grupo de Alto Nível para Parceria, Coordenação e Capacitação 
em matéria de Estatísticas para a Agenda 2030 - consulte https://
unstats.un.org/sdgs/hlg/
Classificação Internacional de Crimes para Fins Estatísticos - 
consulte https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/
statistics/crime/ICCS/ICCS_English_2016_web.pdf
Classificação Internacional de Doenças - consulte http://www.who.
int/classifications/icd/en/
Comissão de Estatísticas - consulte https://unstats.un.org/unsd/
statcom/48th-session/documents/Report-on-the-48th-session-of-
the-statistical-commission-E.pdf
Plano de Ação Mundial para Dados de Desenvolvimento 
Sustentável da Cidade do Cabo – consulte https://unstats.un.org/
sdgs/hlg/Cape-Town-Global-Action-Plan/
Mapa do Caminho sobre estatísticas de crimes: Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas (2012), ‘Report of the 
National Institute of Statistics and Geography of Mexico and 
the United Nations Office on Drugs and Crime on a road map 
to improve the quality and availability of crime statistics at the 
national and international levels – Note by the Secretary-General’ 
(Relatório do Instituto Nacional de Estatística e Geografia do 
México e Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime 
sobre um Mapa do Caminho para a Melhoria das Estatísticas 
de Delinquência em Nível Nacional e Internacional - Nota do 
Secretário-Geral), disponível em https://documents-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/N12/656/65/PDF/N1265665.pdf?OpenElement
Grupo Praia de Estatísticas de Governança - consulte http://www.
ine.cv/praiagroup/index.html
Grupo de Trabalho de Representantes Inter-Secretarias sobre 
Pesquisas em Agregados Familiares: Conselho Económico e Social 
das Nações Unidas (2016), ‘Intersecretariat Working Group on 
Household Surveys - Report of the Secretary-General’ (Relatório do 
Secretário-Geral sobre o Grupo de Trabalho das Secretarias sobre 
as Pesquisas de Agregados Familiares), disponível em https://

unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-20-
HouseholdSurveys-E.pdf
Aliança para Prevenção da Violência - consulte http://www.who.
int/violenceprevention/en/
Relatório emblemático das Nações Unidas e do Banco Mundial 
sobre a Prevenção de Conflitos Violentos - consulte, por exemplo, 
https://www.prio.org/utility/Download.ashx?x=545
Programa O Que Funciona Para Prevenir a Violência Contra as 
Mulheres - consulte http://www.whatworks.co.za/
Reconhecer a Violência na Infância - Uma Iniciativa 
de Aprendizagem Mundial - consulte http://www.
knowviolenceinchildhood.org/
Compreensão do Trabalho Infantil - consulte http://www.ucw-
project.org/
O Laboratório de Direitos - consulte http://rightsandjustice.
nottingham.ac.uk/
Consórcio de Pesquisa sobre o Impacto do Governo Aberto - 
consulte, por exemplo, http://www.worldbank.org/en/topic/
governance/brief/launch-of-research-consortium-on-the-impact-
of-open-government-processes
Fundação MacArthur - Rede de Pesquisa sobre a Governança 
Aberta – consulte http://www.opening-governance.org/
Plataforma de Instituições Eficientes - consulte https://www.
effectiveinstitutions.org/en/ 

Financiamento
Agenda de Ação de Addis Abeba: Nações Unidas (2015), Addis 
Ababa Action Agenda of the Third International Conference on 
Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda) (Agenda 
de Ação de Addis Abeba da Terceira Conferência Internacional 
sobre Financiamento para o Desenvolvimento - Agenda de Ação 
de Addis Abeba). Nova Iorque: Nações Unidas, disponível em 
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_
Outcome.pdf
Custo mundial da violência: Anke Hoeffler e James Fearon (2014), 
Conflict and Violence Assessment Paper - Benefits and Costs of 
the Conflict and Violence Targets for the Post-2015 Development 
Agenda Post-2015 Consensus (Estudo de Avaliação de Conflitos e 
Violência: Benefícios e Custos das Metas sobre Conflito e Violência 
para a Agenda de Desenvolvimento posterior a 2015 e ao Consenso 
de 2015).Tewkesbury MA: Centro de Consenso de Copenhaga, 
disponível em http://www.copenhagenconsensus.com/sites/
default/files/conflict_assessment_-_hoeffler_and_fearon_0.pdf
Perda de bem-estar devido ao casamento infantil: Quentin Wodon, 
Chata Male, Ada Nayihouba, Adenike Onagoruwa, Aboudrahyme 
Savadogo, Ali Yedan, Jeff Edmeades, Aslihan Kes, Neetu John, 
Lydia Murithi, Mara Steinhaus e Suzanne Petroni (2017), Economic 
Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report (Relatório 
dos Impactos Econômicos do Casamento Infantil: Síntese Global). 
Washington, DC: o Banco Mundial e o Centro Internacional 
de Pesquisa sobre as Mulheres, disponível em http://www.
costsofchildmarriage.org/file/153/download?token=kFoVE9w1
Custo do suborno: Equipa do Departamento de Assuntos Fiscais 
e o Departamento Legal (2016), IMF Staff Discussion Note – 
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Corruption: Costs and Mitigating Strategies (Nota de Debate do 
Pessoal do FMI - Corrupção: Custos e Estratégias de Mitigação). 
Washington DC: Fundo Monetário Internacional, disponível em 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1605.pdf
Custos de intensificação dos sistemas de registo civil: Grupo 
Banco Mundial e OMS (2014), Global Civil Registration 
and Vital Statistics Scaling up Investment Plan 2015–2024 
(Plano de Expansão de Investimentos em Estatísticas Vitais 
e Registro Civil a Nível Mundial 2015-2014). Washington 
DC: Grupo Banco Mundial, disponível em http://documents.
worldbank.org/curated/en/457271468148160984/
pdf/883510WP0CRVS000Box385194B00PUBLIC0.pdf
Parceria Mundial para Eliminação da Violência contra as Crianças - 
consulte http://www.end-violence.org/
Custos de serviços legais básicos: The Law & Development 
Partnership (2016), Developing a portfolio of financially 
sustainable, scalable basic legal service models (Desenvolvimento 
de um Portfólio de Modelos de Serviços Legais Básicos Escaláveis e 
Financeiramente Sustentáveis). Londres: LDP, disponível em http://
www.lawdevelopment.com/BLS%20briefing%20paper.pdf
Investimento de doações para eliminação da violência contra as 
crianças: ChildFund Alliance, Save the Children, SOS Children’s 
Villages International, World Vision International e Development 
Initiatives (2017), Counting Pennies: A review of official 
development assistance to end violence against children (Contando 
os Centavos: Estudo sobre a Assistência Oficial ao Desenvolvimento 
para Acabar com a Violência contra as Crianças). Bristol: 
Development Initiatives, disponível em http://www.wvi.org/sites/
default/files/Counting_Pennies_WEB_FINAL.pdf
A OCDE e a assistência: OCDE (2015), States of Fragility 2015: 
Meeting Post-2015 Ambitions (Estados de Fragilidade 2015: 
Cumprimento das Ambições Pós-2015). Paris: OECD Publishing, 
disponível em http://dx.doi.org/10.1787/9789264227699-en 
Projeto Economia do Casamento Infantil - consulte https://
www.icrw.org/research-programs/understanding-the-economic-
impacts-of-child-marriage/
Revisão Stern sobre a Economia das Alterações Climáticas - 
consulte, por exemplo, http://www.wwf.se/source.php/1169157/
Stern%20Report_Exec%20Summary.pdf
Plano Mundial de Expansão dos Investimentos em Estatísticas 
Vitais e Registro Civil: Grupo Banco Mundial e OMS (2014), ‘Global 
Civil Registration and Vital Statistics - Scaling up Investment Plan 
2015-2024’ (Plano Mundial de Aumento dos Investimentos em 
Estatísticas Vitais e Registro Civil 2015-2024), disponível em http://
www.who.int/healthinfo/civil_registration/WB-WHO_ScalingUp_
InvestmentPlan_2015_2024.pdf?ua=1
Inovação Financeira do Pacto Global da ONU para a Plataforma de 
Ação dos ODS - consulte https://www.unglobalcompact.org/take-
action/action/financial-innovation 

Aprendizado e intercâmbio
Banco de Dados Mundial de Indicadores sobre os ODS – consulte 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
Iniciativa de Dados sobre o ODS16 - consulte http://www.sdg16.
org/

Plataforma Mundial de Conhecimentos para Acabar com a 
Violência contra as Mulheres – consulte http://evaw.unwomen.
org/en
Plataforma de Conhecimento Aliança 8.7 – consulte, por exemplo, 
https://unu.edu/news/news/unu-alliance-87-initiative.html
Aliança Global para o Relatório do Progresso sobre Promoção de 
Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas – consulte, por exemplo, 
http://sdg.iisd.org/news/partners-launch-global-alliance-for-sdg-
16-reporting/
Intercâmbio de Parcerias – para ver um exemplo de eventos, 
consulte https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/
PartnershipExchange
Fórum Comercial de ODS – consulte http://www.
sdgbusinessforum.com/
Relatório Global sobre o Desenvolvimento Sustentável 
– para acessar versões anteriores, consulte https://
sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport
Fórum 16+ - consulte http://www.wfuna.org/sixteenplusforum






