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ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS

Com

A Academia Brasileira de Ciências (ABC,
www.abc.org.br), fundada em 1916, é uma or-

ganização independente, não governamental e
sem fins lucrativos, que contribui para o estudo
de temas de primeira importância para a sociedade, visando dar subsídios para a formulação de políticas públicas. Neste rol de temas,
invariavelmente, incluem-se a Agenda 2030 e
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
No cenário nacional, uma iniciativa relevante, em 2018, foi o lançamento do “Projeto de Ciência para o Brasil”, que apresenta
propostas para o fortalecimento de setores
científicos estratégicos para o país, no marco
do desenvolvimento sustentável e da Agenda
2030. Adicionalmente, a ABC ora organiza
sua próxima Reunião Magna, que terá os ODS
como tema.

Comissão Nacional ODS | Relatório de Atividades 2017-2018

No âmbito internacional, destaca-se a
atuação da ABC na coordenação do InterAcademy Partnership Science for Poverty Eradication Committee (IAP-SPEC), que objetiva engajar as Academias de Ciências e de Medicina
do mundo nos esforços em prol da redução
da pobreza e da desigualdade. A atividade mais
recente deste comitê foi uma conferência realizada em Pequim, em dezembro de 2017. A
próxima iniciativa do IAP-SPEC acontecerá no
Rio de Janeiro, em março de 2019, focando
em como C&T podem contribuir para a implementação dos ODS.
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We have established a working group to
support the participation of the
representative of the Academy in the
National Commission for the SDGs. Group
includes Paulo Gadelha, who is a member of
the group of ten experts nominated by the
UN Secretary-General to support the
Technology Facilitation Mechanism (TFM).

What have we learned?

1. Academies must be proac2ve and repeatedly reach out to their
governments
2. Academies can play an important role on this process, but in most
cases they will not be approached by their governments directly
3. Academies have to show their creden2als and “force doors open” to
establish the dialogue: this must be an ongoing process
4. Academies should interact with society, through publica2ons,
seminars, social media, TV, stressing the scien2ﬁc evidence related
to the SDGs

Other actions related to SDGs
Science for Poverty Eradication — SPEC (IAP)

IAP-SPEC Conference in
Manaus, December 2014

IAP-SPEC Conference in Beijing,
December 2017

Science for Reduction of Poverty and Inequality — Rio de Janeiro — March 2019

Other actions related to SDGs
Annual Meeting of BAS: May 2019

Museum of Tomorrow - Rio de Janeiro

Take-home message
1. Do not expect government to approach
Academy; Academies have to show their
credentials and “force doors open” to establish
the dialogue: this must be an ongoing process
2. Do not expect the National Committee to be the
sole agent in this process. Academies should
interact with society, through publications,
seminars, social media, TV, stressing the
scientific evidence related to the SDGs

