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Como as bibliotecas podem contribuir com a 
Agenda 2030? 



Sobre a FEBAB 

 

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

 

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

 

 

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


O que é a Agenda 2030? 

 

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

 



O que é a Agenda 2030? 

 

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

 



O que é a Agenda 2030? 

Na América Latina e Caribe 

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

 



O que é a Agenda 2030? 

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

 

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

 



O que é a Agenda 2030? 

2012 – Publicação “O futuro que 
queremos para todos”  

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



O que é a Agenda 2030? 

 

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

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



O que é a Agenda 2030? 

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

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

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

 



O que é a Agenda 2030? 

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

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



O que é a Agenda 2030? 

Frente a esses desafios os 193 estados 

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

 



 
Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 
 

Quais são os elementos que se baseiam a Agenda? 

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

 

O que  ela inclui? 

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

 

 

 



Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 
 

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

 

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



Agenda & IFLA 
 

A IFLA acredita que 

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

 

As bibliotecas são instituições fundamentais 
para se alcançar esses objetivos.  



Linha do Tempo – Agenda & IFLA 



Agenda & IFLA 
 

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

 



Declaração de Lyon (2014) 
 

Princípios 

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



Declaração de Lyon 
 

• Ser economicamente ativos, produtivos e 
inovadores.  

• Aprender e aplicar novas habilidades.  

• Enriquecer sua identidade e expressões 
culturais.  

• Tomar parte na tomada de decisões e 
participar de uma sociedade civil ativa e 
engajada.  

 



Declaração de Lyon 
 

• Criar soluções baseadas na comunidade 
para os desafios de desenvolvimento.  

• Assegurar a prestação de contas, 

transparência, boa governança, participação 
e empoderamento.  

• Medir o progresso dos compromissos 
públicos e privados de desenvolvimento 
sustentável.  

 

 



Declaração de Lyon 
 

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

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

 

  

http://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-pt.pdf
http://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-pt.pdf
http://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-pt.pdf
http://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-pt.pdf
http://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-pt.pdf
http://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-pt.pdf






Agenda & IFLA 

O acesso à informação foi reconhecido no  

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

 



Agenda & IFLA 
 

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

 

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



Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 
 

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

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

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

 



Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 
 

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



Agenda & IFLA 

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

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

 



Precisamos da Agenda? 
 

 

https://www.youtube.com/watch?list=PLUZOt6
bFc2fghKopTJcswi3GSYntbRsY3&v=HLG6RIprRzU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?list=PLUZOt6bFc2fghKopTJcswi3GSYntbRsY3&v=HLG6RIprRzU
https://www.youtube.com/watch?list=PLUZOt6bFc2fghKopTJcswi3GSYntbRsY3&v=HLG6RIprRzU


Acesso e Oportunidades para Todos 
 

 

Caderno com exemplos mundiais de 
programas e projetos alinhados aos ODS, 
mostrando que as bibliotecas já realizam 
ações que apoiam o cumprimento da Agenda 
2030. 
http://www.febab.org.br/febab201603/wp-
content/uploads/2017/02/IFLA-Acesso-e-
oportunidade-para-todos.pdf 
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Acesso e Oportunidades para Todos 
 

Sabemos que no Brasil existem diversos 
exemplos que apoiam os ODS.  

 

O desafio é que os profissionais possam se 
reconhecer como parceiros estratégicos de 
suas comunidades, cidades, Estados da 
Federação. 

 



Legado do CBBD 2017 

 

Caderno com exemplos nacionais a partir 
dos trabalhos aprovados no  

Eixo 1 – Agenda 2030 

 

Cadernos por Estados da Federação 

 



Você a Agenda 2030 

 

O que sua biblioteca está realizando? 

 

O que você entende que poderia ser 
feito? 

 

Vamos escutar e conversar sobre isso? 

 

 



Juntos somos mais fortes! 

 

Obrigada pela atenção! 

 

febab@febab.org.br 

 

 

mailto:febab@febab.org.br

