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Este guia foi produzido pela Coligação dos Religiosos pela Justiça (JCoR), uma coligação de 20 organizações não governamentais
acreditadas para representar colectivamente mais de 200 congregações de religiosos e religiosas católicos romanos nas Nações
Unidas (ONU). Durante séculos, as congregações de Religiosos têm servido pessoas que se tornaram pobres, vulneráveis,
oprimidas, e marginalizadas pelos sistemas globais existentes. Através dos nossos membros no JCoR, unimo-nos com as nossas
organizações irmãs e irmãos para reforçar a colaboração entre os nossos membros - na sede da ONU e em todo o mundo - na
nossa missão comum: melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem na pobreza e melhorar a nossa gestão do ambiente
natural.

O principal objectivo da nossa colaboração é reforçar a capacidade dos Religiosos Católicos e dos seus parceiros para
abordar as causas profundas do sofrimento humano e ambiental.
Trabalhamos para este objectivo através da coordenação nacional, regional e global esforços dos Religiosos para apelar aos
líderes políticos para que tomem medidas para uma implementação justa, equitativa e baseada nos direitos do sustentável
Objectivos de Desenvolvimento (ODS), a Agenda das Nações Unidas para 2015-2030.
Esperamos que estas páginas o ajudem a juntar-se a nós nesta missão!

INTRODUÇÃO
O Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável (HLPF) é a plataforma central das Nações
Unidas para o acompanhamento e revisão da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030 e dos
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) a nível global.
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O QUE É?

OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são um
conjunto de 17 compromissos assumidos por cada governo
representado nas Nações Unidas. O seu objectivo é acabar
com a pobreza extrema, a desigualdade e as alterações
climáticas até 2030. Visite o website dos Objectivos Globais
para saber mais e tomar medidas.

REVISÕES NACIONAIS VOLUNTÁRIAS

Na HLPF, os líderes governamentais informam sobre os seus progressos nacionais no sentido da realização
dos ODS. Estas revisões nacionais voluntárias (RNV) visam facilitar a partilha de experiências, incluindo
sucessos, desafios e lições aprendidas, com vista a acelerar a implementação da Agenda 2030. Como os
governos se reportam a este fórum global numa base voluntária, nem todos os governos apresentam um
relatório todos os anos. Verifique a página web da RNV para saber se o seu governo irá apresentar no HLPF
deste ano, e nesta página web pode também aceder a uma versão escrita do relatório do seu governo.

RESULTADO

A HLPF negociará e adoptará aquilo a que se chama uma Declaração Ministerial. Esta Declaração Ministerial
destina-se a avaliar os progressos e os desafios para alcançar as ODS, bem como a destacar acções
concretas que irão acelerar os esforços de implementação. Clique aqui para ler o projecto de Declaração
Ministerial.

TEMA

O tema 2022 HLPF é "Construir melhor a partir da doença do coronavírus (COVID-19) enquanto se avança
na plena implementação da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030". Avaliará os diferentes
impactos da pandemia através dos ODS e abordará a natureza integrada, indivisível, e interligada dos
Objectivos.

FOCUS SDGS

Todos os anos, as Nações Unidas seleccionam os ODS em particular para uma revisão mais aprofundada.
A HLPF 2022 concentrar-se-á nos seguintes ODS: 4 educação de qualidade, 5 igualdade de género, 14
ecossistemas aquáticos saudáveis, 15 ecossistemas terrestres saudáveis, e 17 parcerias para os Objectivos.
Ver as páginas seguintes para saber mais sobre cada um destes focos ODS.

Assegurar uma
educação de qualidade
inclusiva e equitativa e
promover oportunidades
de aprendizagem ao
longo da vida para
todos.

Educação de
Qualidade:

A educação é um elemento essencial que permitirá que
muitos outros ODS sejam alcançados. Com o acesso a
uma educação de qualidade, as pessoas podem romper
com o ciclo da pobreza. A educação ajuda, portanto, a
reduzir as desigualdades e a alcançar a igualdade de
género. Também capacita as pessoas em toda a parte a
viverem vidas mais saudáveis e sustentáveis.
Clique aqui para saber mais sobre o ODS4 e como pode
tomar medidas.

Atingir a
igualdade de
género e dar
poder a todas
as mulheres e
raparigas.

Igualdade de
género:

As mulheres e as raparigas constituem metade da população mundial
e, portanto, metade do seu potencial. Mas, actualmente, a
desigualdade de género persiste em toda a parte e estagna o
progresso social. A igualdade de género é um direito humano
fundamental, e o avanço da igualdade de género é fundamental para
todas as áreas de uma sociedade saudável, desde a redução da
pobreza à promoção da saúde, educação, protecção e bem-estar de
toda a humanidade.
Clique aqui para saber mais sobre o SDG5 e como pode tomar
medidas.

Conservar e utilizar
de forma
sustentável os
oceanos, mares e
recursos marinhos
para o
desenvolvimento
sustentável.

Ecossistemas
Aquáticos
Saudáveis:

O oceano é essencial à nossa existência. Ele gera o oxigénio que
respiramos; regula o clima global; fornece meios de subsistência; e
fornece a água, energia e alimentos de que precisamos para
sobreviver. Biliões de seres humanos, animais e plantas dependem
de um oceano saudável, e nós explorámos e causámos danos
tremendos a este recurso. Temos de traçar um caminho sustentável
para a recuperação, para proteger o oceano e o nosso planeta.

Clique aqui para saber mais sobre o SDG14 e como pode tomar
medidas

Proteger, restaurar e promover a
utilização sustentável dos
ecossistemas terrestres, gerir de
forma sustentável as florestas,
combater a desertificação e
travar e inverter a degradação
dos solos e travar a perda de
biodiversidade.

Ecossistema
s Terrestres
Saudáveis:

As florestas cobrem quase 31% da área terrestre da nossa Terra. Sustentam a
vida de muitas maneiras - desde o ar que respiramos, à água que bebemos,
aos alimentos que comemos - e proporcionam habitats vitais para mais de
80% de todas as espécies terrestres de animais, plantas e insectos. Contudo,
a degradação da terra está a minar o bem-estar de aproximadamente 3,2
mil milhões de pessoas, levando as espécies à extinção, e intensificando as
alterações climáticas. As florestas possuem o potencial para desempenhar
um papel significativo nas estratégias de adaptação às alterações climáticas
e de redução do risco de catástrofes, uma vez que podem proporcionar
benefícios que aumentarão a resiliência tanto das pessoas como do planeta.

Clique aqui para saber mais sobre o ODS15 e como pode tomar medidas.

Reforçar os meios
de
implementação e
revitalizar a
parceria global
para o
desenvolvimento
sustentável.

Parcerias
para os
Objectivos:

Dada a natureza integrada, indivisível e interligada dos ODS, a Agenda
2030 só pode ser alcançada se a comunidade internacional trabalhar em
conjunto. A pandemia da COVID-19 ensinou-nos que a colaboração é
fundamental para enfrentar os problemas do mundo e garantir que
ninguém fica para trás. Investimentos globais, apoio e parcerias são
essenciais para assegurar o desenvolvimento sustentável e economias
verdes robustas. Para construir um mundo melhor, precisamos de ser
solidários, empáticos, inventivos, apaixonados e, acima de tudo,
cooperativos.
Clique aqui para saber mais sobre o ODS17 e como pode tomar medidas.

QUANDO

5-15 de Julho de 2022

Detalhes do
Fórum
Político de
Alto Nível
INFORMAÇÕES SOBRE EVENTOS
ESSENCIAIS

ONDE

Online e na Sede da ONU em Nova Iorque

VERIFIQUE

Junte-se online em webtv.un.org

PROGRAMA

5-18 de Julho de 2022, 10:00h - 18:00h (hora de Nova Iorque)
• 5-11 de Julho: Painel de debates sobre os ODS prioritários (4, 5, 14, 15,
17)
• 11-15 de Julho: Revisões Nacionais Voluntárias (Relatórios dos governos
nacionais sobre os progressos que estão a fazer para a realização dos
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável)
• 18 de Julho: Painel de discussão conduzido pelo Secretário-Geral da
ONU e ministros do governo sobre a realização do SDG e a recuperação
da COVID-19
• Todos os dias: Eventos patrocinados pela sociedade civil
(organizações não governamentais)
Visite a página web oficial do programa HLPF para mais detalhes

INFORMAÇÃO GERAL

Página oficial para o HLPF 2022
Nota informativa para participantes presenciais

Apresentações
RNV dos
Governos
RELATÓRIOS VOLUNTÁRIOS SOBRE OS ODS

De 11 a 15 de Julho, a HLPF participará em apresentações de VNR de 44 países. 11 países
irão apresentar pela 1ª vez, 28 pela 2ª vez, 3 pela 3ª vez, e 2 países pela 4ª vez. Os
apresentadores pela primeira vez terão 15 minutos para a sua apresentação e 20 minutos
para perguntas e respostas (Q&A). Optarão por apresentar em formato individual ou em
painel com outros países. O segundo, terceiro e quarto apresentadores terão 10 minutos
para a sua apresentação e cerca de 15 minutos para as perguntas e respostas e
apresentarão num formato de painel. Durante o tempo previsto para as perguntas e
respostas, haverá oportunidade para um número limitado de perguntas e comentários
dos Estados participantes e partes interessadas. No final da sessão, os países VNR
disporão de alguns minutos para responder às intervenções.

Calendário de os RNV

(ver online via UNWebTV)

11 de Julho

14 de Julho

Painel: Togo, Uruguai

Individual: Gabão, Granada
Painel: Guiné-Bissau, Países Baixos

12:00-13:00 horas (hora de Nova Iorque)

12 de Julho

11:00-1:05PM (hora de Nova Iorque)

Painel: Argentina, Gana, Letónia, Filipinas, Suíça

15:00-6:00 horas (hora de Nova Iorque)

1º Painel: El Salvador, Bielorrússia, Eswatini, Gâmbia
2º Painel: Grécia, Mali, Emiratos Árabes Unidos

13 de Julho

11:40-13:00 horas (hora de Nova Iorque)
Individual: Eritreia
Painel: São Tomé e Príncipe, Somália

15:00-6:00 horas (hora de Nova Iorque)
Individual: Djibuti, Domínica, Suriname
Painel: Guiné Equatorial, Tuvalu

10:45-13:00h (hora de Nova Iorque)
15:00-6:00PM (hora de Nova Iorque)

1º Painel: Andorra, Costa do Marfim, Etiópia,
Jordânia
2º Painel: Cazaquistão, Senegal, Sudão

15 de Julho

9:00-13:00 horas (hora de Nova Iorque)
1º Painel: Itália, Jamaica, Lesoto
2º Painel: Libéria, Luxemburgo, Malawi
3º Painel: Montenegro, Sri Lanka, Paquistão

15:00-3:50PM (hora de Nova Iorque)
Painel: Bostwana, Camarões

JCoR Laboratório ODS

Série de mostruários de Religiosos Católicos e as
perspectivas dos seus parceiros sobre o progresso e boas
práticas em relação aos ODS 4, 5, 14, 15, e 17

Eventos
recomendados
PARTICIPAR VIRTUALMENTE DO SEU
CANTO DO MUNDO

Para além dos relatórios dos governos, a HLPF também inclui eventos
patrocinados por grupos da sociedade civil, para destacam as suas
perspectivas de implementação e progresso em direcção aos ODS nos
seus respectivos países. JCoR irá juntar-se à conversa, oferecendo uma
série de conversas virtuais, a que estamos a chamar "JCoR Laboratório ODS". A série decorrerá de 5 a 13
de Julho e incluirá sessões dedicadas a cada uma das referidas SDGs de enfoque para a HLPF 2022.
Em cada uma das sessões do JCoR SDG Lab, os delegados das ONGs católicas que participaram no
programa de formação do JCoR HLPF, partilharão as suas observações sobre o progresso (ou falta de
progresso) dos SDG e apresentarão alguns dos seus próprios projectos ministeriais que estão a
contribuir para a realização dos Objectivos.
Todos são bem-vindos a participar nestas sessões do Laboratório JCoR SDG. Por favor, veja os detalhes
abaixo, e inscreva-se para se juntar a nós numa ou mais das sessões!
Terça-feira, 5 de Julho, 8:00h-9:45h (hora de Nova Iorque): SDG 4 (Parte 1): Educação de Qualidade
Quarta-feira, 6 de Julho, 8:00h-9:45h (hora de Nova Iorque): SDG 5 Igualdade de Género
Quinta-feira, 7 de Julho, 13:00-2:45 horas (hora de Nova Iorque): SDG 4 (Parte 2): Educação de
Qualidade
Segunda-feira, 11 de Julho, 8:00h-9:45h (hora de Nova Iorque): SDG 14 Ecossistemas Aquáticos
Saudáveis
Terça-feira, 12 de Julho, 8:00h-9:45h (hora de Nova Iorque): SDG 15 Ecossistemas Terrestres Saudáveis
Quarta-feira, 13 de Julho, 8:00h-9:45h (hora de Nova Iorque): SDG 17 Parcerias para os Objectivos

Clique aqui para se registar!

Liderança para a Mudança: Um Apelo à Acção
para as Irmãs que Apoiam as Comunidades
Vulneráveis

7 de Julho, 13:00-2:30h (hora de Nova Iorque)
Patrocinado pela UNANIMA Internacional
Registar: Guardar a data. A ligação de registo estará disponível em breve.

Eventos
recomendados
PARTICIPAR VIRTUALMENTE DO SEU
CANTO DO MUNDO

Investir no SDG 4.7 para desencadear o Poder
Transformador da Educação

11 de Julho, 7:30h-9:00h (hora de Nova Iorque)
Patrocinado por Missões Salesianas
Este evento aborda a necessidade crítica de uma educação holística centrada
no objectivo 7 do SDG 4.
Registo: https://bit.ly/3y5sRZI
Folheto: https://bit.ly/3bCIhwY

Acção Comunitária para a Recuperação: Modelos
Grassroot para o benefício de todos
11 de Julho, 7:30h-9:00h (hora de Nova Iorque)
Patrocinado pelo Grupo Maior da ONG
Registar: Guardar a data. A ligação de registo estará disponível em breve.

Entregar o SDG 4.7: As Organizações Religiosas Católicas
e a Formação de Cidadãos Globais ao Longo da Vida

Eventos
recomendados
PARTICIPAR VIRTUALMENTE DO SEU
CANTO DO MUNDO

12 de Julho, 7:30h-9:00h (hora de Nova Iorque)
Patrocinado por JCoR e REDES (Red de Entidades para el Desarollo Sostenible)
Este evento paralelo à margem do Fórum Político de Alto Nível da ONU sobre
Desenvolvimento Sustentável de 2022 reunirá as vozes das organizações baseadas
na fé da tradição católica, que têm presença em muitas regiões globais, para
partilhar boas práticas e recomendações com respeito à realização do Objectivo 7
do SDG 4.
Registo: https://bit.ly/3Ntx4fJ
**Interpretação estará disponível em inglês, francês, português e espanhol***

Educação de Qualidade e Igualdade de Género: Chaves
para Construir Avanços na Realização dos ODS

13 de Julho, 7:30-9:00 da manhã (hora de Nova Iorque)
Patrocinado pelo Instituto da Santíssima Virgem Maria - Loreto Generalate
A educação de qualidade é um direito transformador que transcende e informa todos os
outros direitos e liberdades. É uma ferramenta poderosa no desenvolvimento das pessoas
e na quebra de ciclos de exclusão. Neste evento, co-patrocinado pela Vivat International e
pelo Instituto da Bem-Aventurada Virgem Maria - Loreto Generalate, ouviremos vozes na
base. Através das suas experiências, esperamos ver as importantes ligações dos ODS,
particularmente o acesso à educação de qualidade, à igualdade de género, à vida na
terra e ao trabalho em parceria com as partes interessadas locais e globais.
Registo: https://bit.ly/39ZXIyZ

Criação de um ambiente de trabalho favorável ao
género para o futuro: O papel da Convenção 190
da OIT no combate à violência e ao assédio no
mundo do trabalho

Eventos
recomendados
PARTICIPAR VIRTUALMENTE DO SEU
CANTO DO MUNDO

14 de Julho, 7:30h-9:00h (hora de Nova Iorque)
Dentro do espírito do ODS 17, este evento paralelo reunirá parceiros multilaterais:
governo, sector privado, sindicatos, sector informal e ONG para explorar
estratégias para promover a ratificação e implementação efectiva da OIT C190
como parte de um impulso mais amplo que vai para além da criação de
empregos, para o fornecimento de ambientes seguros, sem violência e com
empregos decentes para todos (ODS 5, ODS 8).
Registo: https://bit.ly/3HKdnPr

Para obter a lista mais actualizada de eventos
recomendados, visite o sítio web da JCoR em
https://jcor2030.org/communications-guides/

Coalizão dos Religiosos da Justiça (JCoR)
Twitter: @JCoR2030 Facebook: @JCoR2030

Quem Seguir e
Etiquetar nas
Redes Sociais
E HASHTAGS SUGERIDOS

Membros do JCoR
Clique aqui para aceder à lista de membros do JCoR no Twitter

Departamento de Assuntos Económicos e Sociais da ONU (UN DESA)
Twitter: @UNDESA

UN DESA Desenvolvimento Sustentável
Twitter: @SustDev

Conta da ONU para os Objectivos para o Desenvolvimento Sustentável
Twitter: @GlobalGoalsUN

Conselho Económico e Social das Nações Unidas (ECOSOC)
#HLPF2022 ou #HLPF
#ODS
#ODS(inserir número específico do
ODS aqui)
#NãoDeixeNinguémParaTrás

Twitter: @UNECOSOC

A ONG da sua congregação nas Nações Unidas
Precisa de ajuda? Encontre aqui os detalhes das ONG's de comunicação social de muitas
congregações

A missão permanente do seu governo nas Nações Unidas

Amostra de
mensagens
nos meios de
comunicação
social
PARTICIPAR NA ADVOCACIA VIRTUAL

#HLPF2022 (5-15 de Julho) é um espaço onde @UN Member States and civil society
se reúnem para avaliar o progresso nos #ODS e trabalhar em conjunto para construir
um mundo melhor, para toda a criação, até 2030. #NãoDeixeNinguémParaTrás Saiba
mais e participe: https://jcor2030.org/communications-guides/
Como o nosso mundo enfrenta múltiplas crises, a necessidade de solidariedade
global é mais urgente do que nunca. Estamos reunidos com os Estados Membros
#ONU no #HLPF em #DesenvolvimentoSustentável para trabalhar em conjunto na
criação de um mundo melhor para todos. #ODS
Saiba mais & participe: https://jcor2030.org/communications-guides/
Os #ObjectivosParaDesenvolvimentoSustentável são o foco de
@UN's #HLPF2022. Quais são eles? Os #ODS são o projecto para
construir um mundo melhor e mais sustentável. São os blocos de
construção essenciais para #ProtegerONossoFuturo.
Saiba mais sobre os SDG: https://www.globalgoals.org/
ACTUE HOJE! Mesmo que não se possa juntar às discussões #ODS no #HLPF2022, há
muitas acções positivas que pode tomar para fazer mudanças reais. Que acções irá
empreender hoje? #ODSAcção
Saiba mais: https://www.globalgoals.org/takeaction/?gclid=Cj0KCQjwntCVBhDdARIsAMEwACkSH1osCqC91JJz06TRR99Q3HzY8u6aCrj
q7czPyl63s3ziDfWyaekaAspiEALw_wcB

Amostra de
mensagens
nos meios de
comunicação
social
PARTICIPAR NA ADVOCACIA VIRTUAL

A COVID-19 eliminou 20 anos de ganhos em educação. A
educação pode ser o motor do #DesenvolvimentoSustentável &
contribuir para cada um dos #ODS - mas precisamos de agir
urgentemente para que as crianças aprendam.
#SalvarONossoFuturo #ODS4 #HLPF
Leia https://saveourfuture.world/white-paper/ por
@savefuturenow
#ODS4 Educação de Qualidade: Torna possível a cada um de nós contribuir para
uma sociedade progressiva e saudável. A aprendizagem beneficia cada ser humano
& deve estar disponível para todos. 5 de Julho, junte-se ao #HLPF ODS Lab da JCoR
para aprender com as perspectivas da sociedade civil sobre o SDG4:
https://jcor2030.org/jcor-sdg-lab-at-the-2022-high-level-political-forum/
Porque é que o #ODS5 é importante? #IgualdadeDeGénero é
um direito humano e é fundamental para todas as áreas de
uma sociedade saudável, desde a redução da pobreza à
promoção da saúde, educação, protecção e bem-estar de
todos. Junte-se a nós durante a #HLPF para pressionar a acção
sobre a ODS5. Info:
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-05/
#IgualdadeDeGénero é um direito humano e é fundamental para todas as áreas de
uma sociedade saudável, desde a redução da pobreza à promoção da saúde,
educação, protecção e bem-estar de todos. Junte-se ao #HLPF ODS Lab da JCoR a
6 de Julho para contribuir para as vozes da sociedade civil no #ODS5:
https://jcor2030.org/jcor-sdg-lab-at-the-2022-high-level-political-forum/

Os oceanos e mares da Terra continuam a lutar contra o
aumento da temperatura, o aumento da acidificação e da
poluição - pondo em perigo o maior ecossistema do planeta e
milhares de milhões de meios de subsistência que dependem
deles. Em #HLPF2022 apelamos a uma acção urgente em #ODS14
Info: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-14/

Amostra de
mensagens
nos meios de
comunicação
social
PARTICIPAR NA ADVOCACIA VIRTUAL

Os oceanos saudáveis contribuem para a erradicação da pobreza e mitigação
#AlteraçõesClimáticas. Mas, os benefícios que eles proporcionam são cada vez mais
minados pelas actividades humanas. Saiba mais sobre #ODS14 e ouça as
perspectivas da sociedade civil, junte-se ao Laboratório SDG #HLPF da JCoR a 11 de
Julho: https://jcor2030.org/jcor-sdg-lab-at-the-2022-high-level-political-forum/
Acabar com a degradação ambiental e restaurar o nosso
planeta é vital para o desenvolvimento sustentável. A pandemia
da COVID-19 lembrou-nos que ao ameaçar a biodiversidade, a
humanidade ameaça a sua própria sobrevivência. Em
#HLPF2022 apelamos a uma acção urgente em #ODS15
Info: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-15/
Devemos comprometer-nos a #ODS15: proteger, restaurar & promover a utilização
sustentável dos ecossistemas terrestres, combater a desertificação, e inverter a
degradação da terra & perda de biodiversidade. Ouça as perspectivas da sociedade
civil sobre o SDG15, junte-se ao #HLPF ODS Lab do JCoR em 12 de Julho:
https://jcor2030.org/jcor-sdg-lab-at-the-2022-high-level-political-forum/

Amostra de
mensagens
nos meios de
comunicação
social

Porque é o #ODS17 (Parcerias para os Objectivos) tão
importante? Dada a natureza integrada e interligada do #ODS,
estes só podem ser alcançados se a comunidade internacional
trabalhar em conjunto. Vamos dar as mãos ao #HLPF2022 e
construir um futuro melhor para todos.
Info: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-17/
#ODS17 : Investimentos globais, apoio, e parcerias, são vitais para resolver os
problemas do mundo e para assegurar #SustentávelDesenvolvimento para todos.
#NãoDeixeNinguémParaTrás Saiba mais sobre a ODS17 no laboratório ODS da JCoR
em 13 de Julho: https://jcor2030.org/jcor-sdg-lab-at-the-2022-high-level-politicalforum/ #HLPF

PARTICIPAR NA ADVOCACIA VIRTUAL

Se deseja incorporar infografias nas suas mensagens de redes
sociais, as infografias para cada um dos SDG podem ser acedidas
em https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/overview/

APELO À ACÇÃO:

"Seja um cidadão global". Aja com
paixão e compaixão. Ajude-nos a
tornar este mundo mais seguro e mais
sustentável hoje e para as gerações
que nos seguirão. Esta é a nossa
responsabilidade moral".
Ex-Secretário-Geral da ONU Ban-Ki Moon

