Declaração de Salamanca
sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Difundindo e ativando a Agenda 2030
Nós, homens e mulheres conscientes da necessidade de promover mudanças profundas nos
nossos estilos de vida e no modelo de sociedade para conseguir um mundo mais sustentável
e justo, no nosso próprio nome ou no nome das entidades às quais pertencemos;
entendendo que a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada pela Organização das Nações Unidas, reflete adequadamente esse propósito de transformação, baseado
no consenso internacional;
advertindo sobre a necessidade inquestionável de aproveitar a oportunidade que essa Agenda
traz consigo e de enfrentar os desafios definidos em seus 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável e suas 169 Metas;
observando que em cada um dos nossos âmbitos de atuação temos a capacidade de pôr em
prática numerosas ações transformadoras, e que quando não o fazemos perdemos oportunidades de avançar na direção destes Objetivos e Metas;
conscientes de que as parcerias e a colaboração ativa entre cidadãos, comunidades, universidades, centros de pesquisa, entidades do terceiro setor, sociedade civil, empresas e administrações públicas é o que nos permitirá um progresso mais prometedor em termos de
cumprimento da Agenda 2030;
reconhecendo que neste processo de avanço é interessante apoiar-se no conhecimento científico e tecnológico, nos saberes tradicionais e no respeito à diversidade cultural, na inovação
e procura compartilhada e na comunicação de experiências e boas práticas; e
considerando que é fundamental que ninguém fique para trás com relação aos progresso que
provenha da consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;

NÓS NOS COMPROMETEMOS A
aproveitar as experiências que já forma implementadas para a concretização dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável, assim como compartilhar as próprias, para que possam
servir como modelo para sua realização por outros agentes em diferentes contextos;
intensificar o compromisso e a colaboração de todos para avançar em direção ao cumprimento da Agenda 2030 nos prazos previstos;
promover que outros se unam a esta Declaração em seu próprio nome ou em nome de suas
instituições; e
Incentivar no nosso âmbito de atuação as transformações necessárias para o progresso na
consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aproveitando possíveis parcerias
com outros atores e implementando ações concretas de conscientização, comunicação, demonstração, organização ou ativação que oferecemos de forma particular como anexo específico no ato de adesão a esta Declaração.

