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O PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO 
AMBIENTE - PNUMA

o Criada em 1972, é a voz do meio ambiente no

sistema das Nações Unidas.

o Mandato

Autoridade ambiental líder no mundo, que

define a agenda ambiental global, que promove

a aplicação coerente das dimensões ambientais

do desenvolvimento sustentável no marco do

sistema das Nações Unidas, e que atua como

respeitável defensora do meio ambiente global.



1. Rio+20 e a Agenda 2030.

2. Enfoque integrado para  o 

desenvolvimento sustentável

3. Projetos Compras Públicas

Sustentáveis.



O  Futuro que Queremos: 

alguns princípios
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Relação entre crescimento, 
desigualdade e degradação

ambiental

Construir sobre
compromissos existentes
adquiridos e vincular às
agendas internacionales

Mais ênfases na
sustentabilidade ambiental

do desenvovlimento

Temas emergentes desde
2000: 

Desigualdade, migração, 
mudança climática, consumo

excessivo, …

Definir metas simples y 
fáceis de comunicar. 



O que há de diferente na Agenda 2030?
Universal - Aspiracional - Transformacional
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Meios de 
Implementação

Monitoramnet
o, Reporte, 

Prestação de 
Contas 

Declaração: 
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Enfoque integral para o Desenv. Sustentável
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Las tres dimensiones del Desarrollo 
Sostenible en los ODS





Desenv. Social

Nutrição

Saúde

Luta contra a pobreza

Desenv. Econômico

Produção

Comercio

Emprego

Sustentabilidade
ambiental

Energia

Resiliência

Qualidade ambiental

Bens e serviços dos ecossistemas
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Agenda 2030 é mais do que os ODS –

mudanças estruturais

Enfoque integrado é chave para promover

mudanças transformadoras.

Vincular a proteção ambiental com objetivos

sociais: oportunidade para o 

desenvolvimento sustentável

Conclusão



Meta 12.7 Promover Práticas de compras públicas 

sustentáveis de acordo com as políticas e prioridades 

nacionais

Como o Poder Judiciário pode colaborar
com a Agenda 2030 ? 



Compras Públicas Sustentáveis (SPPEL)

Parceria MDIC/MMA/MP Comitê Diretivo

Instrumento para fomentar a mudança para 

padrões de produção e consumo sustentáveis

Lado da demanda: gasto público representa em

média 12% do PIB em países da OCDE e 

pode chegar a 30%  em países em

desenvolvimento, configurando um grande

poder de compra



Compras Públicas Sustentáveis

Parceria MDIC/MMA/MP Comitê Diretivo

Lado da oferta: importância dos pequenos
negócios no Brasil: 

8,9 milhões de micro e pequenas empresas;
27% PIB;
40% dos salários pagos;
52%  dos empregos com carteira assinada



Projeto SPPEL  Brasil

o Objetivo: 

 Apoio ao desenvolvimento e implementação de

políticas de CPS (Compras Públicas Sustentáveis);

 Estímulo a pequenas e médias empresas;

 Sensibilização sobre as oportunidades que

representam rótulos ecológicos para o

fortalecimento de um sistema de CPS.



Principais resultados

o Avanço do potencial de compras públicas sustentáveis

e da rotulagem ambiental como catalisadores da

mudança para o consumo e produção

sustentáveis;

o Inclusão de critérios de sustentabilidade nas práticas de

compras públicas;

o Oportunidade para criação de Grupo Técnico de apoio

a CISAP – para desenvolvimento de fichas técnicas

para produtos. (Portaria MP 228/2017)



Principais resultados

o Desenvolvimento de critérios de sustentabilidade para

aquisição de papel, material de limpeza e divisorias de

madeiras.

o Aplicação da ficha técnica do Papel em licitação da

Superintendência de Administração no Rio Grande do Sul

da AGU.

o Envolvimento do setor privado na garantia da

disponibilidade de produtos e serviços que atendam a tais

requisitos.

o Banco de dados abrangente de metodologias, ferramentas,

relatórios e experiências sobre compras públicas

sustentáveis e rotulagem ecológica, que fornece um único

ponto de referência para a comunidade global.





Próximos passos 

o Projeto Compras Públicas fase 2:

o Identificação de parceiros

o Definição do escopo: produtos a serem trabalhados

o Orçamento

o Recursos
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