CÚPULA DO G20 EM HAMBURGO EMITE UM SINAL CLARO SOBRE OS TEMAS GLOBAIS DO FUTURO
A ATUALIZAÇÃO DE HAMBURGO
A Atualização de Hamburgo reúne as contribuições concretas do G20 para a Agenda
2030. Sob a presidência alemã, todas as vertentes de trabalho estão apoiando a
concretização dos ODS por meio de novas medidas específicas. Através de uma
cooperação mais estreita no seio do Grupo e do intercâmbio com a sociedade civil,
o G20 está dando um contributo coletivo para o desenvolvimento sustentável.

AÇÕES DO G20 PARA A AGENDA 2030
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 são universalmente
válidos. Por esse motivo, também os membros do G20 se comprometeram a nortear
suas políticas financeira e econômica por princípios crescentemente ecológicos e
sociais. A presidência alemã do G20 em 2017 está levando adiante o Plano de Ação
do G20 para alcançar um desenvolvimento sustentável e justo em todo o mundo,
abordando assim questões de importância central para o futuro.

INCLUSÃO DIGITAL

RELATÓRIOS E APRENDIZAGEM MÚTUA
O G20 está fortalecendo o processo de implementação da Agenda 2030: todos os
seus países-membros pretendem apresentar, num futuro próximo, um relatório junto
das Nações Unidas sobre sua implementação dos ODS. Irão igualmente compartilhar
suas experiências em grupos pequenos, de forma a melhorar o seu desempenho.

SEGURANÇA ALIMENTAR

FORMAÇÃO E EMPREGO PARA MULHERES
E MENINAS NO MUNDO DIGITAL

INICIATIVA DO G20 PARA O EMPREGO JOVEM RURAL

Com a iniciativa #eSkills4Girls, o G20 criou uma plataforma que promove a
troca de conhecimentos e experiências com vistas a reforçar as competências
digitais de mulheres e meninas.

NOVA PARCERIA G20-ÁFRICA

POR MAIS INVESTIMENTOS E EMPREGO
Esse foco regional sobre a África é novo para o G20.
Um elemento central da iniciativa são parcerias concretas
de investimento com países africanos interessados (Compactos) para fomentar o investimento privado. As áreas
visadas incluem energias renováveis, emprego e justiça
fiscal na Tunísia, no Marrocos, no Gana, no Ruanda,
no Senegal, na Etiópia e na Côte d’Ivoire. Também outras iniciativas do G20 estão orientadas
especificamente para a África.

CEO
ACESSO AO CAPITAL

FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO
FEMININO
A criação planejada da “Iniciativa de Financiamento de
Mulheres Empreendedoras” facilitará a mulheres empresárias o acesso a serviços
financeiros. No total, os países do G20 irão disponibilizar 325 milhões de dólares
americanos para o efeito.

Com essa iniciativa, o G20 fomenta a criação de possibilidades de
emprego e de perspectivas de futuro sustentáveis para os jovens nas zonas rurais,
especialmente na África. Até 2022, 5 milhões de jovens poderão usufruir de programas de
formação e serão criados postos de trabalho para 1 milhão de jovens, entre outras medidas.

CLIMA E ENERGIA

G20 PLANO DE AÇÃO SOBRE CLIMA
E ENERGIA
Estamos criando uma parceria global para seguros
contra riscos climáticos para os mais vulneráveis,
apoiando países em vias de desenvolvimento na
implementação da sua política climática e expandindo o
abastecimento de energia amigo do ambiente para pessoas
desfavorecidas, particularmente na África.

RESPONSABILIDADE

RELATÓRIO NO CONTEXTO DOS ODS

SAÚDE

SISTEMAS DE SAÚDE FORTES PARA
COMBATER PANDEMIAS
O G20 afirma seu compromisso com o fortalecimento
de sistemas de cuidados gerais de saúde com vistas à
prevenção e ao combate de pandemias.

O relatório de progresso do Grupo de Trabalho do G20 para o
Desenvolvimento 2017 mostra até que ponto o G20 implementou seus
compromissos em matéria de desenvolvimento. Esse é o primeiro ano
em que será enquadrado no contexto da Agenda 2030.

NINGUÉM É DEIXADO PARA TRÁS
ATIVIDADE ECONÔMICA SUSTENTÁVEL

FOMENTAR PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
O G20 fomenta modelos de financiamento que ajudam pequenas e
médias empresas em cadeias de suprimento globais a criar condições
de trabalho mais justas e a cumprir padrões sociais e ambientais.

PROTEÇÃO MARINHA

DIVERSIDADE BIOLÓGICA MARINHA E COMBATE
AO LIXO MARINHO
Ao lançar um Plano de Ação contra o Lixo Marinho, o G20 sinaliza
seu empenho coletivo pela proteção dos mares e dos oceanos.

SERVIÇOS FINANCEIROS PARA SETORES
DESFAVORECIDOS DA POPULAÇÃO
Um novo Plano de Ação se destina, em primeira linha, a
ajudar mulheres, jovens, refugiados e habitantes de zonas
rurais a obter acesso a sistemas financeiros formais.

