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Objectivos para o Desenvolvimento Sustentável: situação da energia (Objectivo 7). 
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O Secretário Geral das Nações Unidas publicou um Relatório sobre o progresso, e as 

falhas, na implementação dos Objectivos para o Desenvolvimento Sustentável, tendo em 

vista à preparação nova Cimeira a realizar em Setembro para  avaliar a situação e 

eventualmente reforçar os compromissos e os meios para a sua concretização. O 

Objectivo 7 da Agenda 2030 evidencia a importância que tem o acesso à electricidade 

para uma melhor economia, educação e saúde das populações (ver caixa). 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável foi adoptada na Cimeira das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, em 25 de Setembro de 2015 - Resolução 

70/1 da ONU, - que estabeleceu dezassete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS, ou SDG na sigla inglesa). Esta Agenda sucedeu às oito metas para 2015 de 

combate à pobreza que constituíam os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) 

adoptados em 2000.  

Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all 

7.1 By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and modern energy services  

7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix  

7.3 By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency  

7.a By 2030, enhance international cooperation to facilitate access to clean energy research and technology, including 

renewable energy, energy efficiency and advanced and cleaner fossil-fuel technology, and promote investment in energy 

infrastructure and clean energy technology  

7.b By 2030, expand infrastructure and upgrade technology for supplying modern and sustainable energy services for all 

in developing countries, in particular least developed countries, small island developing States and landlocked develop-

ing countries, in accordance with their respective programmes of support. 
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