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OBJECTIVOS DO MILÉNIO
Objectivo 1: Erradicar a pobreza extrema e a fome
Meta 1: Reduzir para metade, entre 1990 e 2015, a proporção de pessoas cujo
rendimento é menor que 1 dólar por dia (PPP);
Meta 2: Reduzir para metade, entre 1990 e 2015, a proporção de pessoas que
sofrem de fome.
Graças ao crescimento económico proporcionado pela melhoria nas políticas
económica, é provável que a nível global o primeiro objectivo seja alcançado. De
acordo com as tendências actuais, a maioria das regiões cumprirá as duas primeiras
metas. No entanto, os países de menor rendimento (LICUS – Low Income Countries
Under Stress) estão em risco de não as alcançar. É o caso da maioria dos países da
África Sub-Saariana.
Objectivo 2: Alcançar o ensino primário universal
Meta 3: Garantir que até 2015 todas as crianças, de ambos os sexos, terminem um
ciclo completo de ensino primário.
As tendências actuais apontam para que seja provável que muitas regiões alcancem o
ensino universal, mas a probabilidade de insucesso é maior na África Sub-Saariana e
talvez também no Sul da Ásia, Médio-Oriente e No
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Objectivo 5: Melhorar a saúde materna
Meta 6: Reduzir em três quartos, entre 1990-2015, a taxa de mortalidade materna.
Na saúde as perspectivas apontam para que apenas uma pequena parte dos Países em
Vias de Desenvolvimento (15 a 20%) esteja no caminho certo para alcançar as metas
de redução da mortalidade infantil e materna.
Objectivo 6: Combater o VIH/SIDA, Malária e outras doenças
Meta 7: Deter e começar a reduzir a propagação do VIH/SIDA, até ao ano de
2015;
Meta 8: Deter e começar a reduzir a incidência da Malária e de outras doenças
graves até 2015.
A incidência de VIH/SIDA e outras doenças graves continua a aumentar A
probabilidade de insucesso na Meta 7 (deter a propagação do VIH/SIDA) é
especialmente alta na África Sub-Saariana.
Objectivo 7: Assegurar a sustentabilidade ambiental
Meta 9: Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e
programas dos países e inverter a actual tendência para a perda de recursos
ambientais;
Meta 10: Reduzir para metade, até 2015, a percentagem da população sem acesso
permanente a água potável;
Meta 11: Melhorar consideravelmente, até 2020, a vida de pelo menos 100
milhões de habitantes de bairros degradados.
Atingir este objectivo implica que mais de 1.5 mil milhões de pessoas tenham acesso
a água potável e 2 mil milhões acesso a sistema de saneamento. As taxa actuais de
progresso estão em metade do que seria necessário, pelo que se prevê que maioria das
regiões não cumpra o objectivo. Com o nível actual de concretização, apenas 20% dos
países alcançarão as metas.
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Objectivo 8: Promover uma parceria mundial para o Desenvolvimento
Meta 12: Continuar a desenvolver um sistema comercial e financeiro multilateral
aberto, baseado em regras, previsível e não discriminatório (inclui um
compromisso em relação a uma boa governação, ao desenvolvimento e à redução
da pobreza, tanto a nível nacional como internacional);
Meta 13: Satisfazer as necessidades especiais dos países menos avançados (inclui
o acesso a um regime de direitos e não sujeito a quotas para as exportações dos
países menos avançados, um programa melhorado de redução da dívida dos países
muito endividados, o cancelamento da dívida bilateral oficial e a concessão de
uma ajuda pública ao desenvolvimento mais generosa aos países empenhados em
reduzir a pobreza);
Meta 14: Satisfazer as necessidades especiais dos países sem litoral e dos
pequenos Estados insulares em desenvolvimento (através do Programa de Acção
para o Desenvolvimento Sustentável dos Países em Vias de Desenvolvimento sem
litoral e das deliberações da 22ª Assembleia Geral);
Meta 15: Tratar de maneira global os problemas da dívida dos Países em
Desenvolvimento através de medidas nacionais e internacionais, a fim de tornar
sustentável a longo prazo;
Meta 16: Em cooperação com os Países em Desenvolvimento formular e aplicar
estratégias que proporcionem aos jovens um trabalho digno e produtivo;
Meta 17: Em cooperação com as empresas farmacêuticas, proporcionar o acesso a
medicamentos essenciais a preços comportáveis nos países em desenvolvimento;
Meta 18: Em cooperação com o sector privado, tornar acessíveis os benefícios das
novas tecnologias, em particular das tecnologias de informação e comunicação.
Actualmente, muitos países pobres têm encargos superiores com o serviço da dívida
do que com a superação dos seus problemas sociais. No entanto, já se abrem
perspectivas para a redução da dívida externa de muitos países altamente endividados.
Os compromissos assumidos recentemente pelos países mais ricos permitem antecipar
um aumento da Ajuda Pública ao Desenvolvimento nos próximo anos.
Fonte: Global Monitoring Report 2004, Banco Mundial
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