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O QUADRO DECENAL DE PROGRAMAS SOBRE

CONSUMO E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS

A RIO+20 ADOTA O 10YFP
Na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
(Rio+20), em 2012, os Chefes de Estado adotaram o Quadro Decenal de 
Programas sobre Padrões de Consumo e Produção Sustentáveis (10YFP, 
da sigla em inglês de 10-Year Framework of Programmes on Sustainable 
Consump�on and Produc�on Pa�erns), um quadro global de ação para 
acelerar a transição para o Consumo e Produção  Sustentáveis (SCP, da 
sigla em inglês pra Sustainable Consump�on and Produc�on) nos 
países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

O 10YFP gera um impacto cole�vo por meio de programas e parcerias 
que reúnem diversas partes interessadas e que desenvolvem, replicam 
e ampliam as polí�cas e inicia�vas de SCP em todos os níveis. O 10YFP 
também promove o compar�lhamento de conhecimentos e 
experiências e facilita o acesso a recursos técnicos e financeiros por 
países em desenvolvimento. O PNUMA atua como Secretaria do 10YFP. 

“Mudanças fundamentais na forma como 
as sociedades produzem e consomem    são 
indispensáveis para se alcançar o 
desenvolvimento sustentável global. Todos 
os países devem promover padrões de 
consumo e produção sustentáveis, com os 
países desenvolvidos assumindo a liderança 
e com todos os países se beneficiando do 
processo, levando em conta os princípios do 
Rio...  Os governos, as organizações 
internacionais competentes, o setor privado 
e todos os grandes grupos devem 
desempenhar um papel a�vo na mudança 
de padrões insustentáveis   de consumo e 
produção”
A/CONF.216/5

Como parte fundamental da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o papel importante e transversal de SCP 
foi claramente afirmado com a inclusão de um obje�vo específico para SCP (Obje�vo 12) dentre os 17 Obje�vos de 
Desenvolvimento Sustentável aprovados em setembro de 2015, na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 
Sustentável. O papel central do 10YFP nessa mudança é evidenciado em uma meta especifica (12.1) relacionada à sua 
implementação.

 PRINCIPAIS OBJETIVOS DO 10YFP

Ÿ Acelerar a mudança em direção a SCP, apoiando polí�cas e inicia�vas regionais e nacionais.
Ÿ Contribuir para a eficiência dos recursos e para a dissociação do crescimento econômico, da degradação ambiental e 

do uso de recursos, gerando trabalho decente e oportunidades econômicas e contribuindo para a erradicação da 
pobreza e a promoção de prosperidade compar�lhada. 

Ÿ Integrar SCP em polí�cas, programas e estratégias de desenvolvimento sustentável e também nas estratégias de 
redução da pobreza, conforme o caso.

Ÿ Apoiar o desenvolvimento de capacidades e facilitar o acesso à assistência técnica e financeira para países em 
desenvolvimento, apoiando a implementação de a�vidades de SCP nos níveis regional, sub-regional e nacional. Os 
programas do 10YFP proporcionam plataformas abertas e inclusivas de colaboração pelas quais as partes interessadas 
de todos os setores da sociedade e de todas as regiões do mundo podem trabalhar juntas e de forma sistemá�ca para 
a�ngirem, cole�vamente, as metas dos programas e os obje�vos gerais do 10YFP. Novos programas poderão ser 
adicionados no futuro.

Ÿ Servir como uma plataforma de conhecimento e informações 
sobre SCP, possibilitando que todas as partes interessadas 
compar�lhem ferramentas, inicia�vas e boas prá�cas, aumentando 
a sensibilização e fortalecendo a cooperação e o desenvolvimento 
de novas parcerias.

Os programas do 10YFP proporcionam 
plataformas abertas e inclusivas de 
colaboração pelas quais as partes 
interessadas de todos os setores da 
sociedade e de todas as regiões do mundo 
podem trabalhar juntas e de forma 
sistemá�ca para a�ngirem, cole�vamente, 
as metas dos programas e os obje�vos 
gerais do 10YFP. Novos programas poderão 
ser adicionados no futuro.

PROGRAMAS DO 10YFP
Atualmente, existem seis programas temá�cos e setoriais que agem 
como 'guarda-chuvas' no âmbito do 10YFP, reunindo atores, 
conhecimentos e recursos para fazer avançar o SCP em escala 
crescente.
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Os programas do 10YFP buscam:
1. Criar sinergias e cooperação, reunindo parceiros e inicia�vas já existentes e alavancando recursos em prol de obje�vos 
comuns;
2. Ampliar e replicar polí�cas de sucesso e boas prá�cas de SCP em resposta às necessidades, prioridades e circunstâncias 
nacionais e regionais;
3. Gerar e apoiar novos projetos e a�vidades de SCP, atendendo às prioridades e necessidades regionais e nacionais à 
medida que elas surgem.  

Programa de Compras Públicas Sustentáveis (CPS), liderado pelo PNUMA  e co-liderado pelo KEITI (Ins�tuto 
Coreano de Tecnologia e Indústria Ambiental) e o ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade).
Lançado em abril de 2014, o Programa do 10YFP de CPS reúne atores interessados   na promoção cole�va da oferta e 
procura por produtos sustentáveis   por meio das CPS. Seus obje�vos são: a) comprovar os bene�cios das CPS, difundindo 
conhecimento sobre CPS  e sua eficácia como ferramenta que promove SCP e de apoio a economias mais verdes e ao 
desenvolvimento sustentável; e b) apoiar a implementação de CPS na prá�ca, por meio de crescente colaboração e 
acesso a ferramentas de capacitação e apoio de especialistas em CPS.

Informações ao Consumidor (IC), co-liderado pela Alemanha, Indonésia e a Consumers Interna�onal
As informações aos consumidores são definidas como um conjunto de ferramentas e sistemas que possibilitam os 
consumidores fazerem escolhas mais sustentáveis   sobre serviços e produtos, e incluem informações sobre as fases de 
uso e fim de vida ú�l. O foco está nas informações apresentadas 'ao consumidor' (individual ou final), que incluem 
informações passadas do governo e de empresas aos consumidores, bem como de um consumidor a outro. Lançado em 
julho de 2014, o Programa de IC apresenta os seguintes obje�vos: 1) melhorar a disponibilidade, acessibilidade e 
qualidade das informações ao consumidor; 2) promover mudanças nos negócios e no governo; e 3) melhorar a 
comunicação para impulsionar mudanças de comportamento. 

Turismo Sustentável (TS), liderado pela Organização Mundial do Turismo (OMT) e co-liderado pela França, Coreia e 
Marrocos
Lançado em novembro de 2014, o Programa de Turismo Sustentável do 10YFP tem como missão apoiar a cooperação 
entre as partes interessadas para o desenvolvimento e a implementação de boas prá�cas para a eficiência de recursos e 
baixa emissão de carbono no turismo, reduzindo a perda da biodiversidade, conservando ecossistemas, preservando 
patrimônios culturais, aliviando a pobreza e melhorando os meios de vida sustentáveis. O programa visa: 1) integrar SCP 
em regimes e polí�cas de turismo; 2) colaborar para melhorar o desempenho do setor de turismo em SCP 3) promover o 
cumprimento de orientações e soluções técnicas para prevenir e mi�gar os impactos nega�vos do turismo; 4) intensificar 
financiamentos e inves�mentos sustentáveis.

Es�los de Vida Sustentáveis e Educação (EVSE), co-liderado pelo Japão, Suécia e o World Wide Fund for Nature (WWF)
Lançado em novembro de 2014, o programa tem como visão um mundo onde es�los de vida sustentáveis   são desejáveis, 
benéficos e acessíveis para todos; possibilitados, apoiados e incen�vados por todos os setores da sociedade. Os 
obje�vos do programa são: 1) construir uma visão compar�lhada de es�los de vida sustentáveis e alcançar um quadro 
comum de entendimento através de abordagens mul�disciplinares; 2) Integrar princípios e prá�cas de es�los de vida 
sustentáveis em todos os setores da sociedade; 3) desenvolver instrumentos e incen�vos e prover capacitação; 4) 
empoderar indivíduos para que adotem es�los de vida sustentáveis, através de educação, sensibilização  e par�cipação; 
5) mensurar os bene�cios da ação voltada para os es�los de vida.

Edificações e Construções Sustentáveis (ECS): liderado pela Finlândia e co-liderado pela World Green Building Council 
(WGBC), o Ins�tuto Real de Tecnologia de Melbourne (RMIT) e o PNUMA
Lançado em abril de 2015, o programa de ECS do 10YFP espera alcançar, em 2030, um cenário em que "todas as partes 
interessadas envolvidas no planejamento, projeto, construção, comissionamento, operações de gestão e desconstrução 
de edificações tenham um entendimento comum sobre edificações sustentáveis, bem como o conhecimento, os recursos 
e os incen�vos necessários para sua criação, manutenção e uso; estruturas que sejam saudáveis   para viver e trabalhar, 
que u�lizem energia, água, terra e outros recursos-chave de maneira sustentável, respeitando os limites ambientais e, 
finalmente, que tenham o menor impacto adverso possível sobre o mundo natural, apoiando o desenvolvimento social 
e econômico.”



SecretariadoQuadro Decenal de Programas sobre SCP

Sistemas Sustentáveis de Alimentação (SSA): os co-líderes designados são a África do Sul (Departamento de Comércio e 
Indústria), a Suíça (Departamento Federal de Agricultura),  a ONG holandesa Hivos e a WWF. O evento inaugural 
aconteceu em outubro de 2015, no World Expo em Milão, na Itália.  A visão proposta pelo programa de SSA é: “Todos os 
sistemas de alimentação são sustentáveis e proporcionam segurança alimentar e nutricional para as gerações 
presentes e futuras”.

FUNDO FIDUCIÁRIO
O PNUMA criou um Fundo Fiduciário para os programas de SCP com o intuito de mobilizar contribuições voluntárias de 
diversas fontes, incluindo contribuições públicas/de doadores, do setor privado e de outras fontes.  A Secretaria do 10YFP 
lança editais para a apresentação de propostas de apoio à implementação de SCP em países em desenvolvimento, de 
acordo com as áreas de atuação dos programas. Os governos e organizações sem fins lucra�vos de países em 
desenvolvimento e países com economias em transição são convidados a apresentar propostas nestas ocasiões. 

ATORES E IMPLEMENTAÇÃO DO 10YFP
No momento, mais de 500 stakeholders - incluindo governos e os principais parceiros de implementação (órgãos das 
Nações Unidas, sociedade civil e organizações do setor privado) - par�cipam do 10YFP e de seus programas. Foram 
desenvolvidos roteiros e estratégias de implementação regional (Ásia-Pacífico, América La�na e Caribe, Ásia Ocidental e 
África) e 124 países designaram Pontos Focais Nacionais para o 10YFP.

Comitê Diretor: O Comitê Diretor do 10YFP é formado por 10 membros - dois membros de cada grupo regional das Nações 
Unidas. O Comitê se reúne a cada 6 meses, orienta o Secretariado, promove o 10YFP, auxilia no asseguramento de recursos 
e se reporta, anualmente, ao ECOSOC. Em setembro de 2015, chegou ao fim o primeiro mandato de dois anos do Conselho 
Diretor. Para mais informações sobre o trabalho realizado durante o primeiro mandato do Comitê Diretor, bem como 
informações sobre o segundo Comitê, por favor consulte www.unep.org/10yfp/board.

Os mecanismos regionais de cooperação em SCP e os roteiros de Implementação do 10YFP destacam as prioridades 
regionais no período 2014-2015. Já existem os seguintes roteiros: Roteiro para Ásia e Pacífico, Roteiro para a Ásia 
Ocidental, Estratégia e Roteiro para a América La�na e o Caribe e o Roteiro para a África Regional. Os mecanismos 
regionais apoiam a mudança para SCP, a exemplo da Mesa Redonda da Ásia e Pacífico sobre SCP, a Mesa Redonda Africana 
sobre SCP e o Conselho Regional de Peritos Governamentais da ALC sobre SCP.

Pontos Focais Nacionais: os 124 PFNs do 10YFP coordenam e apoiam a implementação do 10YFP em nível nacional. Cerca 
de 80 já par�ciparam de reuniões regionais e oficinas de capacitação até o momento.

Pontos Focais de Stakehoders: Representam os principais grupos de ONGs da ONU, Agricultores, Jovens, 
Trabalhadores, Mulheres, Negócios, Ciência & Tecnologia, Autoridades Locais e Povos Indígenas. Eles garantem o 
comprome�mento e a coordenação com o Comitê e a Secretaria, bem como apoiam a implementação do 10YFP através 
de suas redes.

Grupo de Coordenação Interagencial das Nações Unidas: garante a cooperação do sistema ONU como um todo no 10YFP, 
iden�ficando sinergias e projetos conjuntos e engajando as agências em a�vidades relevantes do 10YFP (por exemplo, 
programas, pesquisas, treinamentos e implementação nacional). Dezenove órgãos da ONU já aderiram a este grupo: 
UNCTAD, UNDESA, PNUD, CEPAL, PNUMA, UNESCAP, UNESCO, UNESCWA, FAO, UN Habitat, UNICEF, UNIDO, OIT, CCI, 
UNOPS, UNU, ONU Mulheres, PMA, OMC.

Secretaria: servido pelo PNUMA para apoiar as funções do 10YFP. A Secretaria trabalha em estreita colaboração e se 
reporta aos Estados-Membros e ao Comitê do 10YFP, colabora com agências da ONU e promove a par�cipação a�va de 
partes interessadas. A Secretaria também coordena e facilita o desenvolvimento e a implementação dos programas do 
10YFP e administra o Fundo Fiduciário do 10YFP.

Mais informações sobre os programas do 10YFP podem ser encontradas em: www.unep.org/10yfp



O PORTAL GLOBAL DE  SCP (SCP CLEARING HOUSE)

O Portal Global de SCP (www.scpclearinghouse.org) funciona como a plataforma de compar�lhamento de informações e 
conhecimentos do 10YFP, bem como um centro de coordenação dos programas do 10YFP.  Mais de 2.500 usuários 
registrados do mundo inteiro formam uma comunidade global de SCP para pôr SCP em prá�ca. 

COMO PARTICIPAR DO 10YFP?  
Governos, setor privado, sociedade civil, pesquisadores, agências da ONU, ins�tuições financeiras e stakeholders   podem 
par�cipar da implementação do 10YFP das seguintes formas: 
ü Implementando inicia�vas de SCP em nível nacional e/ ou regional.
ü Par�cipando e compar�lhando conhecimentos sobre a promoção de SCP em reuniões nacionais e internacionais.
ü Engajando em inicia�vas regionais de SCP (por exemplo, mesas redondas de SCP para a África, Ásia e Pacífico e a 
Região Árabe, o conselho regional de especialistas da ALC sobre SCP, o Fórum de SCP da ASEAN e programas e projetos 
regionais da SWITCH).
ü Apoiando os programas do 10YFP, liderando e/ ou par�cipando das áreas ou a�vidades de trabalho.
ü Demonstrando os bene�cios econômicos, sociais e ambientais da mudança para padrões de SCP.
ü Elaborando propostas de novas parcerias público-privadas para intensificar ações e inicia�vas de SCP.
ü Apoiando a implementação dos projetos e a�vidades de sensibilização e capacitação.
ü Par�cipando a�vamente do Portal Global de SCP.

Como se tornar parceiro de um programa do 10YFP? Ser parceiro de um programa do 10YFP oferece oportunidades de 
juntar-se a outros atores para ações locais, desenvolvimento de projetos inovadores em escala, bem como a 
possibilidade de acesso a diversas fontes de financiamento. Não se espera que os parceiros dos programas do 10YFP 
forneçam recursos financeiros ou humanos ao programa, mas que se comprometam em fazer parte a�va da 
implementação de uma "comunidade de prá�cas", no contexto de um programa específico, e, desta forma, contribuir 
com um impacto cole�vo para a mudança em direção a padrões de SCP. 

Potenciais parceiros podem manifestar interesse. Para mais informações sobre como se tornar parceiro, consulte as 
brochuras abaixo.
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Entre em contato com a Secretaria do 10YFP: Sra. Fabienne Pierre
E-mail: 10yfp@unep.org  -  Site: www.unep.org/10yfp

Brochuras sobre o 10YFP e seus Programas:
Desenvolvimento e estado atual dos Programas do 10YFP - 
h�p://goo.gl/0QPMJk
Brochuras sobre os programas 10YFP - h�p://goo.gl/SqYIMk
Brochura: Como se tornar parceiro do programa? - 
h�p://goo.gl/MM36ja

Mais sobre SCP:
ABC de SPC - h�p://goo.gl/8y26v
A Visão Global sobre Polí�cas de SCP - h�p://goo.gl/YBBYGb
Documento de discussão do PNUMA: Indicadores de SCP para os 
futuros ODS - h�p://goo.gl/xO6fXs

Textos oficiais:
O Futuro que Queremos: Documento Final da Rio+20: Adoção do 
10YFP no parágrafo 226 - h�p://goo.gl/i6Yp4y
Outras decisões relevantes ao 10YFP - h�p://goo.gl/0vGSuO

Agenda de Desenvolvimento Sustentável pós-2015:
Transformando o nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável - Obje�vo destacado sobre SCP 
(12) e meta específica sobre a implementação do 10YFP (12.1) - 
h�p://goo.gl/wKYwKq
Indicadores de Consumo e Produção Sustentáveis para os futuros 
ODS (março de 2015) - h�p://goo.gl/UqqdKd

Visite o site do 10YFP , para acessar todos estes documentos, informações (www.unep.org/10YFP)
ins�tucionais adicionais sobre o 10YFP, publicações, trabalhos e programas regionais.
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