
                           
 

 
 
 

Acompanhamento e revisão dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável 2019 

Briefing para membros da CGE  
 
 
Recapitulação sobre os processos de acompanhamento e revisão dos ODS que ocorrem 
no Fórum Político de Alto Nível anualmente em Nova Iorque. As revisões são feitas 
nacional, regional e globalmente. O programa completo já está disponível aqui. 

 
Revisões nacionais 

 
O mecanismo para acompanhar o progresso da implementação dos ODS em todos os 
objetivos ocorre através das Revisões Nacionais Voluntárias (RNV), incluindo o Objetivo 4. 

 
O briefing de 2016 da CGE fornece um guia abrangente do processo de RNV e está 
disponível para descarregar aqui em inglês, francês, espanhol, árabe e português. 

 
Este ano, os países membros da CGE listados abaixo realizam Voluntary National Reviews 
(RNV - Revisões Nacionais Voluntárias). Os Estados membros nestes países estão a 
preparar relatórios oficiais em que analisam o avanço e os esforços levados a cabo para 
simplificar a implementação a nível nacional. Espera-se que a contribuição da sociedade 
civil seja considerada como parte do processo de revisão desses documentos, tornando 
importante o compromisso da sociedade civil de educação. Espera-se que os governos 
finalizem as principais mensagens como parte das revisões até 17 de maio e que 
apresentem os seus relatórios oficiais finais até 14 de junho, antes da partilha final do 
relatório no Fórum Político de Alto Nível (HLPF), em julho. 
 

África Burkina Faso, Camarões, RD Congo, Costa do Marfim, Erswatinii 
(Suazilândia), Lesoto, Mauritânia, Maurícia, Serra Leoa, Tanzânia 

Ásia Pacifico Camboja, Indonésia, Mongólia, Paquistão, Filipinas, Timor-Leste, 
Vanuatu 

Europa Reino Unido 

América Latina 
 

Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala 

MENA Iraque 

 
Se já está envolvido com os processos de RNV a nível nacional, por favor informe-nos 
através deste inquérito para que a CGE coordene melhor a sua resposta e ação na 
preparação para o Fórum Político de Alto Nível. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21735HLPF_and_HLS_Programme.pdf
https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/GCE_TTD_VNR_GAWE2017_EN_WEB.pdf
https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/VNRBriefing_FR.pdf
https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/VNRBriefing_SP.pdf
https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/VNR-Briefing_AR.pdf
https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/VNRBriefing_PT.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21480Presentation_English.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/PT_HLPF2019


 
 

Mais informações sobre as modalidades de RNV deste ano podem ser conhecidas no site 
oficial Q&A for Voluntary National Reviews no HLPF 2019. Está também disponível uma 
Synthesis of Voluntary National Reviews undertaken in 2018 (Síntese das Revisões 
Nacionais Voluntárias realizadas em 2018) que fornece um registo dos processos do ano 
passado e uma indicação sobre o que acontece durante este processo.  
 
IMPORTANTE! 

• A participação é limitada durante a apresentação dos RNVs, portanto, o Grupos 
Principais e outras Partes Interessadas (MgoS - Major Groups and Other 
Stakeholders) preparou esta pesquisa  em espanhol ou inglês para coletar suas 
contribuições para preparar declarações e perguntas. O MGoS encoraja todas as 
organizações e redes (nos níveis global, regional, nacional e de base) que estão 
envolvidas na implementação nacional e podem ter participado de qualquer etapa 
da preparação do RNV para fornecer comentários. Também é possível que 
organizações e redes forneçam comentários temáticos e transversais. Clique aqui 
em espanhol ou inglês para fornecer suas entradas / perguntas antes de 16 de 
junho de 2019. 

 
 
Revisões regionais  

 
As revisões nacionais são acompanhadas por um processo de revisões regionais. Estas 
cobrem todos os países da região particular, não apenas os países RNV, e são ancoradas 
pelas Comissões Regionais das Nações Unidas. Estas são acompanhadas por pré-fóruns de 
OSC em várias regiões. Por favor, informe-nos se participou em algum destes eventos. 

 
• Europa / ECE: 21-22 Março, Genebra 
• Asia Pacifico/ ESCAP: 27-29 Março, Banguecoque 
• Asia Ocidental-Medio Oriente / ESCWA: 09-11 Abril, Beirute 
• Africa/ ECA: 16-18 Abril, Marrocos 
• Latin America/ ECLAC: 22-26 Abril, Santiago 

 
 

Revisões Globais  
 

O Fórum Político de Alto Nível é o órgão máximo para acompanhamento, revisão e 
prestação de contas a nível global, no qual são partilhados os resultados das análises que 
ocorrem em âmbito nacional, global e temático. A educação está no centro do tema deste 
ano: "Capacitar as pessoas e garantir a inclusão e a igualdade". 
 
O HLPF vai ocorrer entre 9 e 18 de julho de 2019, e inclui uma reunião ministerial de três 
dias do Fórum, de 16 a 18 de julho de 2019. A reunião incluirá um processo de partilha 
das revisões nacionais voluntárias e das revisões regionais, e discutirá o progresso geral 
conseguido. Também foi lançado um convite à apresentação de propostas para sediar 
eventos paralelos no HLPF. Todas as informações sobre a reunião em si podem ser 
encontradas aqui: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/218162019_VNRs_Q_and_A_for_website.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://www.surveymonkey.com/r/Spanish_VNRinputs
https://www.surveymonkey.com/r/English_VNRinputs
https://www.surveymonkey.com/r/Spanish_VNRinputs
https://www.surveymonkey.com/r/English_VNRinputs
http://www.unece.org/sustainable-development/rfsd2019.html
https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/apfsd6
https://www.unescwa.org/events/upcoming
https://www.uneca.org/arfsd2019
https://foroalc2030.cepal.org/2019/en


 
Se planeia vir a Nova Iorque para o HLPF, por favor avise-nos aqui. Por favor, note que as 
inscrições para o HLPF já estão abertas, siga este link se pretende participar. 

 
Um conjunto de seis objetivos será revisto este ano, mais o objetivo 17 que será revisto este 
ano: 

• Objetivo 4. Garantir uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

• Objetivo 8. Promover o crescimento económico sustentado, inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. 

• Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro e entre os países. 
• Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os 

seus impactos. 
• Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar acesso à justiça para todos e construir instituições 
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

• Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global 
para o desenvolvimento sustentável. 

 
Os Grupos Principais e outras Partes Interessadas (MGoS) têm um espaço participativo 
nos mecanismos do HLPF. Os membros podem participar em reuniões; ter acesso a 
informações e documentos oficiais; intervir em reuniões oficiais; apresentar documentos; 
apresentar contribuições escritas e orais ao HLPF; e fazer recomendações sobre 
declarações que o HLPF adote. Também podem organizar eventos paralelos à margem do 
HLPF. Os MgoS foram convidados a fazer apresentações oficiais no processo sob a forma 
de documentos de posição sobre o tema do HLPF. O Education and Academia Stakeholder 
Group (EASG – O Grupo das Partes Interessadas da Educação e da Academia) enviou o seu 
documento de posição que pode ser descarregado aqui. O Comité Diretor da Educação 
2030 também apresentou o seu documento. 
 
 
Como participar?  
 
Ao nível nacional 
 
Se estiver baseado num dos países do RNV e se não faz já parte do processo a nível 
nacional, é altamente recomendável que entre em contato com o Ponto Focal Nacional 
do RNV para o processo, a fim de garantir que a voz da educação seja incluída no 
processo de revisão. A informação sobre o contato dos Pontos Focais (quando disponível) 
está aqui.  
Para solicitar apoio no processo, entre em contato com Vernor. 
 
Aos níveis regional e global 
 
Em muitos países, o processo oficial não é tão transparente quanto deveria ser, e a sociedade 
civil trabalha na elaboração do seu próprio relatório alternativo. Saiba mais sobre o reporte 
RNV aqui, onde encontrará orientações sobre como produzir o seu relatório da sociedade civil. 
Além disso, a CGE e os seus membros regionais estão a trabalhar na elaboração dos relatórios 

https://www.surveymonkey.com/r/PT_HLPF2019
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019#registration
http://educationacademia.org/
http://educationacademia.org/
http://educationacademia.org/docs/EASG_Sectoral_position_paper_2019.pdf
https://www.campaignforeducation.org/docs/HLPF/2019_HLPF_Steering_Committee_Submission.pdf
https://www.campaignforeducation.org/docs/HLPF/2019_VNR_Countries.pdf
mailto:vernor@campaignforeducation.org
https://www.campaignforeducation.org/docs/HLPF/VNR_hanbook_2019.pdf


do ODS 4 - por favor contacte-nos para saber mais e para participar. Também o incentivamos 
a preencher o nosso inquérito para nos fornecer informação para o relatório global. 
 
Se a organização a que pertence deseja envolver-se mais de perto nos mecanismos do HLPF, 
encorajamos a que adira à EASG. Por favor leia os critérios para os candidatos antes de 
submeter uma candidatura. 
 
 

mailto:vernor@campaignforeducation.org
https://www.surveymonkey.com/r/HLPF2019_PT
http://educationacademia.org/register.html
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