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Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio

Metas de Desenvolvimento              

do Milênio
Indicadores

1. Proporção da população que ganha menos de 1 dólar

PPC por dia.

2. Índice de Hiato De Pobreza (Incidência X Grau de

Pobreza). 

3. Participação dos 20% mais pobres da população na

renda ou no consumo nacional. 

4. Prevalência de crianças (com menos de 5 anos)

abaixo do peso.

5. Proporção da população que não atinge o nível

mínimo de crescimento dietético de calorias. 

6. Taxa líquida de matrícula no ensino primário. 

7. Proporção dos alunos que iniciamo 1º ano e atingem

o 5º.

8. Taxa de alfabetização na faixa etária de 15 a 24 anos. 

2. Reduzir pela metade, entre 1990 e

2015, a proporção da população que

sofre de fome.

3. Garantir que, até 2015, todas as

crianças, de ambos os sexos,

terminem um ciclo completo de ensino

básico

1. Reduzir pela metade, entre 1990 e

2015, a proporção da população com

renda inferior a um dólar PPC por dia



9. Razão meninas/meninos no ensino básico, médio e

superior. 

10. Razão entre mulheres e homens alfabetizados na

faixa etária de 15 a 24 anos. 

11. Percentagemde mulheres assalariadas no setor não-

agrícola. 

12. Proporção de mulheres exercendo mandatos no

parlamento nacional. 

13. Taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos.

14. Taxa de mortalidade infantil. 

15. Proporção de crianças de 1 anos vacinadas contra o

sarampo. 

16. Taxa de mortalidade materna

17. Proporção de partos assistidos por profissional de

saúde qualificado. 

18. Taxa de prevalência do HIV/Aids entre as mulheres

grávidas com idades de 15 a 24 anos. 

19. Taxa de utilização de anticoncepcionais. 

20. Número de crianças tornadas órfãs pela Aids.

21. Taxas de prevalência e de mortalidade ligadas à

malária.

22. Proporção da população das zonas de risco que

utilizam meios de proteção e de tratamento eficazes

contra a malária. 

23. Taxas de prevalência e de mortalidade ligadas à

tuberculose.

24. Proporção de casos de tuberculose detectados e

curados no âmbito de tratamentos de curta duração sob

vigilância direta.

25. Proporção de áreas terrestres cobertas por florestas. 

26. Fração da área protegida para manter a diversidade

biológica sobre a superfície total. 

27. Uso deenergia (equivalentea quilos de petróleo) por

US$ 1,00 do PIB (PPC). 

28. Emissões per capita de dióxido de carbono e

consumo de CFCs eliminadores de ozônio (toneladas

"ODP"). 

29. Proporção da população que utiliza combustíveis

sólidos. 

30. Proporçãoda população (urbana e rural) comacesso

a uma fonte de água tratada.

31. Proporção da população com acesso a melhores

condições de saneamento. 

11. Até 2020, ter alcançado uma

melhora significativa nas vidas de pelo

menos 100 milhões de habitantes de

bairros degradados

32. Proporção de domicílios com posse segura do lugar

da habitação

4. Eliminar a disparidade entre os

sexos no ensino primário e secundário,

se possível até 2005, e em todos os

níveis de ensino, a mais tardar até

2015.

7. Até 2015, ter detido a propagação

do HIV/Aids e começado a inverter a

tendência atual

8. Até 2015, ter detido a incidência da

malária e de outras doenças

importantes e começado a inverter a

tendência atual

9. Integrar os princípios do

desenvolvimento sustentável nas

políticas e programas nacionais e

reverter a perda de recursos

ambientais

10. Reduzir pela metade, até 2015, a

proporção da população sem acesso

permanente e sustentável a água

potável segura

5. Reduzir em dois terços, entre 1990

e 2015, a mortalidade de crianças

menores de 5 anos

6. Reduzir em três quartos, entre 1990

e 2015, a taxa de mortalidade materna.



12. Avançar no desenvolvimento de

um sistema comercial e financeiro

aberto, baseado em regras, previsível

e não discriminatório

13. Atender as necessidades especiais

dos países menos desenvolvidos

Inclui: um regime isento de direitos e

não sujeito a quotas para as

exportações dos países menos

desenvolvidos; um programa reforçado

de redução da dívida dos países

pobres muito endividados (PPME) e

anulação da dívida bilateral oficial; e

uma ajuda pública para o

desenvolvimento mais generosa aos

países empenhados na luta contra a

pobreza
14. Atender às necessidades especiais

dos países sem acesso ao mar e dos

pequenos Estados insulares em

desenvolvimento (mediante o

Programa de Ação para o

Desenvolvimento Sustentável dos

Pequenos Estados Insulares em

Desenvolvimento e as conclusões da

vigésima segunda sessão

extraordinária da Assembléia Geral).
15. Tratar globalmente o problema da 

dívida dos países em 

desenvolvimento, mediante medidas 

nacionais e internacionais de modo a 

tornar a sua dívida sustentável a longo 

prazo

33. Ajuda pública para o Desenvolvimento (APD) líquida

como porcentagem da renda nacional bruta dos países

doadores membros da OCDE/Comitê de Ajuda ao

Desenvolvimento (objetivos de 0,7% no total e 0,15%

para os PMA).

34. Proporção da Ajuda Pública para o Desenvolvimento

bilateral, para setores específicos dos doadores da

OCDE para serviços sociais básicos (educação básica,

cuidados de saúde primários, nutrição, água salubre e

saneamento). 

35. Proporção da Ajuda Pública para o Desenvolvimento

dos doadores da OCDE que não está vinculada

36. Ajuda Pública para o Desenvolvimento dos doadores

da OCDE aos países sem acesso ao mar como

proporção da Renda Nacional Bruta destes. 

37. Ajuda Pública para o Desenvolvimento dos doadores

da OCDE aos pequenos estados insulares em vias de

desenvolvimento como proporção da Renda Nacional

Bruta destes

38. Proporção do total das importações dos paises

desenvolvidos (por valor e excluindo armas)

provenientes de países em desenvolvimento e países

menos desenvolvidos, admitidas sem pagamento de

direitos alfandegários. 

39. Tarifas médias de importação impostas aos produtos

agrícolas, têxteis e vestuários dos países em vias de

desenvolvimento

40. Apoios agrícolas estimados para países da OCDE,

como porcentagem de seus PIBs.

41. Proporção da Ajuda Pública para o Desenvolvimento

outorgada para reforçar as capacidades comerciais

42. Número cumulativo de países que tenham atingido

pontos de decisão e de cumprimento da Iniciativa a favor 

dos Países Pobres Muito endividados.

43. Dívida oficial perdoada como resultado da iniciativa

Países Pobres Muito Endividados, em milhões de

dólares



44. Serviço da dívida como percentagem das

exportações de bens e serviços.

16. Em cooperação com os países em 

desenvolvimento, formular e executar 

estratégias que permitam que os 

jovens obtenham um trabalho digno e 

produtivo

45. Taxa de desemprego na faixa etária entre 15 e 24

anos, por sexo e total 

17. Em cooperação com as empresas 

farmacêuticas, proporcionar o acesso a 

medicamentos essenciais a preços 

acessíveis, nos países em vias de 

desenvolvimento

46. Proporção da população com acesso a

medicamentos essenciais a preços acessíveis, numa

base sustentável

47. Linhas telefônicas eassinaturas decelulares por 100

habitantes

48. Computadores pessoais por 100 habitantes

18. Em cooperação com o setor 

privado, tornar acessíveis os 

benefícios das novas tecnologias, em 

especial das tecnologias de informação 

e de comunicações





Objetivo 1

1. Percentual da população com renda abaixo de US$ 1/dia.

2. Índice de Gini (concentração de renda).

3. Acesso dos mais pobres aos bens de consumo.

Reduzir pela metade a proporção de 4. Incidência de crianças com peso abaixo do ideal (menor que 5 anos).

pessoas abaixo do nível de 

pobreza.

5. Percentual da população com consumo de calorias abaixo do mínimo.

meta 3 Erradicar o trabalho infantil até 

2005.

6. Percentual de crianças sendo exploradas no trabalho infantil.

Objetivo 2

7. Taxa de crianças matriculadas na rede de ensino primária.

8. Percentual de alunos que começam na primeira série e chegam à quinta 

série da educação primária.

9. Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade.

Objetivo 3

10. Relação entre os sexos feminino e masculino na educação primária, 

secundária e superior.

11. Taxa de analfabetismo entre homens e mulheres de 15-24 anos.

12. Percentual de mulheres com trabalho assalariado empregadas fora do setor 

agrícola.

13. Parte das vagas para o parlamento reservada para mulheres.

Objetivo 4

Reduzir em 2/3 a taxa de 

mortalidade de crianças abaixo de 

5 anos até 2015.

14. Taxa de mortalidade infantil abaixo de 5 anos de idade.

15. Taxa de mortalidade infantil.

16. Índice de vacinação contra sarampo em menores de 1 ano de idade.

Objetivo 5

17. Taxa de mortalidade materna.

18. Percentual de nascimentos assistidos por profissionais habilitados.

Objetivo 6

19. Incidência do vírus HIV entre mulheres grávidas com idade entre 15-24 

anos.

20. Percentual do uso de contraceptivos

21. Número de crianças órfãs por causa do vírus HIV.

Objetivos e Metas Indicadores
Erradicação da extrema pobreza e da fome

Reduzir pela metade a proporção de 

pessoas que ganham menos de 

US$ 3/dia até 2015.

meta 1

Garantia da educação primária

meta 4 Assegurar que todas as crianças 

estarão aptas a completar o ensino 

primário até 2015.

meta 2

meta 6

Melhoria da saúde materna

Promoção da igualdade de gênero e fortalecimento do papel da mulher

meta 5 Eliminar a disparidade de gênero na 

educação primária e secundária até 

2005, e em todos os níveis de 

educação até 2015.

Redução da mortalidade infantil

meta 7 Reduzir em 75% a taxa de 

mortalidade materna até 2015.

Combate a doenças infecciosas

meta 8 Estabilizar a disseminação do 

HIV/Aids e reverter a propagação 

da doença até 2015.



22. Incidência e taxa de mortalidade associadas à esquistossomose.

23. Percentual da população que vive nas áreas de risco de contaminação de 

esquistossomose, usando meios eficazes de prevenção e medidas para o 

tratamento.

24. Incidência e taxa de mortalidade associadas à tuberculose e dengue.

25. Percentual de casos de tuberculose detectados e curados.

Objetivo 7

26. Percentual da área coberta por floresta.

27. Áreas protegidas para manter a biodiversidade.

meta 9 Estabilizar o crescimento de casos 
de esquistossomose, dengue, 

tuberculose até 2015.

Garantia da sustentabilidade ambiental

meta 10

meta 11 Reduzir em 50% a proporção de 

pessoas sem acesso à

 

água potável 

até 2015.

meta 13 Ampliar em 2/3 a geração de 

energia com fontes renováveis.

meta 12 Alcançar melhorias significativas nas condições 

de habitabilidade de 2/3 das favelas até 2015.

meta 14 Erradicar os lixões do Estado até 

2006.

28. Percentual da população com acesso à água potável.

29. Percentual da população com acesso a esgoto sanitário.

30. Percentual da população com título de posse da propriedade.

31. Percentual de energia gerada com fontes renov áveis.

32. Percentual de municípios sem destinação final de resíduos sólidos.

Objetivo 8 Desenvolver parcerias para o desenvolvimento

meta 15 Estabelecer compromissos para uma boa governança, desenvolvimento e redução da pobreza.

• Governos Federal, Estadual e Municipal.

• ONGs.

• Setor produtivo.

• Agentes de desenvolvimento tecnológico e financeiro.

meta 16 Fomentar o desenvolvimento industrial com base na produção mais limpa.

• Empresas.

• Universidades.

• Agências financiadoras de pesquisas.

• Estado.

Meta 17 Apoiar a elaboração de Agendas 21 locais.

• Governo Federal – MMA; Governo Estadual – Fema.

• Bancos.

• ONGs.

• Sebrae – Sesc.

meta 18 Desenvolver e implementar estratégias para criação de trabalho produtivo para a juventude.

• Estado.

• Município.

• ONGs.

• Setor Produtivo.

Meta 19 Promover a implantação de sistemas de gestão ambiental nas indústrias e prestadoras de serviços.

• Indústria.

• Prestadoras de serviços.

• Estado.

• Agentes de desenvolvimento.

Integrar os princípios do desenvolvimento
sustentável às políticas e programas executados
e reverter a degradação dos recursos naturais.










