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Status das metas ligadas à dimensão social da Agenda 2030 

Segundo o Relatório Luz 2020, das 85 metas ligadas à dimensão social da Agenda 2030: 

36  

apresentam 
retrocesso; 

10  

estão  
ameaçadas; 

12  

estão  
estagnadas; 

12  

têm progresso 
insuficiente; 

4  

têm progresso 
satisfatório; 

11  

não possuem dados 
suficientes para análise. 



Combate à pobreza e fome e direito à saúde 

O percentual do Orçamento da União para a redução da pobreza é praticamente o mesmo desde 2016. Em 2019, foi de 1,26%; 
 
O "Teto de Gastos", sozinho, suprimiu R$ 20 bilhões do SUS em 2019; 
 
Redução do investimento federal em educação entre 2018 e 2019, de R$ 122 para R$ 107 bilhões; 
 
Aumento do desemprego (11,9%) e da informalidade (41,1%); 
 
1,5 milhão de famílias à espera do recebimento do Bolsa Família (até março de 2020, já no contexto da pandemia); 
 
77 milhões (37% da população) sem acesso a saneamento básico; 
 
72,7% das pessoas pobres no Brasil (38 milhões) são pretas ou pardas. A maioria delas, mulheres (27 milhões). 



Crescimento da taxa de 
analfabetismo funcional:  
era de 29% em 2018; 
 
90 mil crianças com idades 
entre 6 e 14 anos estão fora  
da escola; 
 
490 mil estudantes estão  
com atraso educacional em 
relação à idade; 
 
Redução de 75% dos recursos 
do Programa de Políticas para 
as Mulheres entre 2014 e 2019; 
 

Quase 5 milhões de mulheres 
realizaram aborto de forma insegura 
entre 2010 e 2016; 
 
2018 (último ano com dados oficiais 
disponíveis): 
 

Feminicídios: 29,6% dos 
homicídios dolosos de 
mulheres (aumento de 4% 
em relação a 2017); 
 
32 mil registros de abuso 
sexual contra crianças e 
adolescentes (3 casos por hora); 

36% da população feminina se 
casa antes dos 18 anos de 
idade; 
 
Aumento de 20,1% nas mortes 
decorrentes de intervenção 
policial; 
 
Presos provisórios são 30,43% 
da população em situação de 
cárcere; 
 
O Brasil ocupa a 106ª posição, 
de 180, no Índice de Percepção 
da Corrupção 2019. 

 



Recomendações 

Revogar a Emenda Constitucional 95; 
 
Revogar o decreto que eliminou espaços de 
participação civil direta no governo federal, 
restituindo-os; 
 
Garantir o direito à educação para todas e todos 
como um bem público, com qualidade 
socialmente referenciada; 
 
Garantir pré-natal de qualidade e reduzir a 
mortalidade infantil entre populações 
vulnerabilizadas, incluindo populações indígenas 
e quilombolas; 

Financiar adequadamente políticas públicas de 
prevenção e redução da violência de gênero, 
executando-as efetivamente, com transparência e 
controle social; 
 
Valorizar a ciência brasileira, assim como a utilização 
de evidências e dados, e tomá-la como principal 
referência para a tomada de decisões em termos de 
políticas públicas; 
 
Ampliar estrutura e capacidade de resposta dos canais 
de denúncias de abuso, exploração, tráfico e todas as 
formas de violência e tortura contra mulheres, 
crianças e adolescentes; 
 


