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GLOBAL WEEK TO #ACT4SDGS
A Semana Global de Ação pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável visa impulsionar a ação
coletiva, mobilizando a sociedade para impulsionar a mudança, ao mesmo tempo que lembra aos
líderes mundiais que as pessoas em todo o mundo estão fazendo sua parte pelo progresso da
Agenda 2030. Assim, espera-se construir redes poderosas e inspirar, mobilizar e ligar pessoas,
redes e comunidades de todas as partes do mundo para agirem em prol dos ODS. Realizada durante
a semana de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas (17-28 de Setembro) , a mobilização
deste ano irá também impulsionar a ação em torno do Summit de Sistemas Alimentares, pré-COP
em Milão.

Site: https://act4sdgs.org/

RESUMO
O monitoramento da implementação nacional da Agenda 2030 da ONU é um desafio global e o
papel da juventude é fundamental - especialmente quando não há esforços estatais suficientes
para produzir e divulgar Revisões Voluntárias Nacionais (RVNs). O Relatório Luz é um documento
produzido pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, que também conta com
o apoio de organizações jovens, para monitorar os ODS devido à falta da produção governamental,
além do corte contínuo nos orçamentos dos órgãos públicos responsáveis pela implementação e
produção de dados sobre a Agenda 2030. A sessão busca discutir os desafios da produção dos
relatórios, bem como boas práticas para a articulação e participação da juventude no
monitoramento do desenvolvimento sustentável. Além disso, o objetivo é destacar a importância da
participação jovem na liderança de diálogos e ações para alcançar o desenvolvimento sustentável
nacional e localmente.

Inscreva-se em: https://forms.gle/uFLJPGm5RoHebL9o6.


