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Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio,
também conhecidos como Objetivos do Milênio
são oito linhas de desenvolvimento humano
estabelecidas no ano 2000 pelas Nações Unidas.
Os 198 países membros acordaram cumprir estas
metas para o ano de 2015.
A partir dessa iniciativa, o Governo Bolivariano
tem trabalhado no cumprimento de cada um
desses objetivos e metas combinadas. Para
alcançá-las, iniciou-se a aplicação de políticas
sociais em prol dos setores mais excluídos do
país, com investimento e maior atenção em
diversas áreas vitais como saúde, esporte, lazer,
trabalho, previdência social, ambiente, ciência e
tecnologia da informação, dentre outras.

em 2010 (5º país da América Latina com menor
índice de desnutrição em crianças menores de
cinco anos de idade) 2.
•

O número de pessoas que padece com a fome
caiu em 75%3.

•

As redes estatais de distribuição e venda de
alimentos: Mercal, PDVAL e Supermercados
Bicentenário, distribuem 50% dos alimentos da
cesta básica com preços subsidiados, segundo
dados fornecidos até dezembro de 20114.
GRÁFICO 1

Onze anos após o estabelecimento desses
objetivos e metas para liberar a humanidade da
pobreza extrema, da fome, do analfabetismo e
das doenças, a Venezuela se tornou um dos
primeiros países em atingir vários desses
objetivos, antecipando-se em alguns casos aos
prazos estabelecidos para sua execução. Este
fato já foi reconhecido por várias instituições
internacionais adstritos ao próprio sistema das
Nações Unidas.
OBJETIVO 1: Acabar com a fome
e a miséria
Meta para 2015: Reduzir pela
metade a proporção da população
com renda inferior a um dólar por dia e a proporção
da população que sobre com a fome.

Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas da Venezuela
(2009)

Logros da Venezuela nos últimos 10 anos:
•
•
1

A pobreza extrema foi reduzida a 7,2%1.
O índice de desnutrição infantil foi reduzido a
58,5%, passando de 7,7%, em 1990, a 3,2%,

Grupo de Pesquisa Social XXI
http://www.gisxxi.org/noticias/eljuri-alto-indice-inversionsocial-destaca-venezuela-entre-otras-economias-del-mundo/
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Panorama Social para América Latina 2011. CEPAL
http://www.eclac.cl/id.asp?ID=45171
3
Panorama Social para América Latina 2011. CEPAL
http://www.eclac.cl/id.asp?ID=45171
4
Grupo de Pesquisa Social XXI: www.gisxxi.org. Crise global
de alimentos e a alternativa venezuelana. 16/08/2011

OBJETIVO 2: Ensino básico de
qualidade para todos

OBJETIVO 3: Igualdade entre
sexos e valorização da mulher.

Metas para 2015: Garantir que
todas as crianças, de ambos os
sexos, tenham recebido educação de qualidade e
concluído o ensino básico.

Logros da Venezuela nos últimos 10 anos:

Logros da Venezuela nos últimos 10 anos:

•

Participação de 60% das mulheres
programas sociais e conselhos comunais.

•

Três dos cinco poderes públicos são dirigidos
por mulheres.

•

A participação feminina na Assembléia
Nacional subiu de 10% para 16%.8

•

12 dos 31 ministérios são dirigidos por
mulheres,
o
que
significa
uma
alta
representação feminina no corpo diretivo do
Executivo Nacional.

•

A norma eleitoral exige aos partidos políticos a
paridade de gênero nas postulações dos
candidatos a cargos deliberantes. 9

•

•

•

•

85% dos estudantes estão terminando os seis
anos de ensino fundamental, isto é, um
aumento de 70% desde 1990. 5
O Programa de Alimentação Escolar atendia
119.512 estudantes em 1998; no período
escolar 2009-2010, foram atendidos 4.055.136
crianças e adolescentes - o que representa um
aumento de 3.393% em 11 anos. 6

Meta para 2015: Eliminar
disparidade entre os sexos

A taxa de escolaridade em ensino básico
aumentou de 83% a 93,3%.
Em 2005, a Venezuela foi declarada pela
UNESCO território livre de analfabetismo.7

a
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GRÁFICO 2

GRÁFICO 3

Fonte: Ministério do Poder Popular para a Educação Direção
de Estatísticas (2009)

Fonte: Ministério do Poder Popular para a Educação. Direção
de Estatísticas (2009)
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Dados em:
http://www.venezueladeverdad.gob.ve/metasmilenio
6
Fundação GISXXI:
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-redujo-585desnutrici%C3%B3n-infantil-10-a%C3%B1os
7
UNESCO, 2009:
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/
UIL/confintea/pdf/GRALE/confinteavi_grale_lac_synthesis_en
.pdf
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Informação da página web da Assembléia Nacional:
http://www.asambleanacional.gob.ve/
9
García Prince, Evangelina. Análise da participação política
das mulheres na Venezuela. P. 16. Instituto Latino-americano
de Pesquisas Sociais. Caracas, 2008:
http://www.analitica.com/mujeranalitica/documentos/8520520.
pdf

OBJETIVO
4:
mortalidade infantil

Reduzir

a

Logros da Venezuela nos últimos 10 anos:
•

Foram desenvolvidas estratégias para garantir
a saúde materna, visando à superação das
complicações da gravidez, do parto e pós12
parto.

•

Foi desenvolvido o Projeto Mãe, foi melhorada
a rede de atendimento Barrio Adentro I, II e III e
ampliou-se a rede de informação em saúde. Foi
13
criada a Missão Menino Jesus para melhorar
o atendimento de mulheres grávidas e
gestantes e garantir um parto digno.

Meta para 2015: Reduzir em dois
terços a mortalidade de crianças
menores de 5 anos.
Logros da Venezuela nos últimos 10 anos:
•

•

O Estado venezuelano deu início às políticas
destinadas à redução da mortalidade infantil,
entre elas a Missão Barrio Adentro (assistência
médica e atendimento dentro das favelas), que
garante a assistência médico-integral nos
10
setores mais pobres e afastados do país.

GRÁFICO 5

O número de mortes de crianças menores de 5
anos diminuiu e chega a 15,98 por cada mil
crianças nascidas vivas. Em 1990, a cifra era
11
de 31 por cada mil.
GRÁFICO 4

Fonte: Ministério do Poder Popular para a Saúde / Instituto
Nacional de Estatísticas, INE. Taxa por 1.000 nascidos vivos
cadastrados.

OBJETIVO
6:
Combater
o
HIV/AIDS, a malária e outras
doenças.
Fonte: Ministério do Poder Popular para a Saúde. Anuários de
mortalidade 1990 a 2008 / Instituto Nacional de Estatísticas,
INE. Taxas por 1.000 nascidos vivos cadastrados

OBJETIVO 5: Melhorar a saúde das
gestantes
Metas para 2015:
Reduzir em três quartos a taxa de
mortalidade materna.

Meta para 2015: Ter detido a
propagação do HIV/Aids e garantido o acesso
universal ao tratamento, bem como deter a
incidência da malária.
Logros da Venezuela nos últimos 10 anos:
•

12

10

“Missão Barrio Adentro salva mais de 300.000 vidas”
Embaixada da Venezuela nos Estados Unidos, 19 de abril de
2011 http://venezuela-us.org/es/2011/04/18/mas-de-300000vidas-ha-salvado-misionbarrio-adentro/
11
http://www.venezueladeverdad.gob.ve/metasmilenio

Ampliação do acesso ao tratamento
antiretroviral de maneira universal e gratuita a
32.302 pessoas.

Diário Ciudad Caracas:
http://www.aporrea.org/venezuelaexterior/n165983.html
13
A Missão Menino Jesus foi criada pelo Presidente Hugo
Chávez em 23 de dezembro de 2009 e conta com 6.500
centros de atendimento pré-natal em todo o país:
http://www.minci.gob.ve/misiones/1/211949/mision_nino_jesu
s.html

•

Atendimento e tratamento de 60 mil pessoas
até o ano 2010 em diversos centros públicos
de saúde.

•

Implementação
do
Plano
Nacional HIV-AIDS (PENVIH). 14

•

Foi criada a Missão Árvore, visando
conservação dos bosques do país.

à

GRÁFICO 7
Estratégico

GRÁFICO 6

Fonte: Ministério do Poder Popular para o Ambiente

OBJETIVO 8: Fomentar uma
aliança
mundial
para
o
desenvolvimento

Fonte: Ministério do Poder Popular para a Saúde

OBJETIVO 7: Qualidade de vida e
respeito ao meio ambiente
Meta para 2015: Promover o
desenvolvimento
sustentável,
reduzir a perda de diversidade biológica e reduzir
pela metade a proporção da população sem
acesso a água potável e saneamento básico.

Meta para 2015: Dar acesso
aos benefícios das novas
tecnologias, particularmente da tecnologia da
informação e das comunicações.
Logros da Venezuela nos últimos 10 anos:
•

A telefonia fixa local e rural aumentou de 2,5
milhões de assinantes, em 1998, a 7.332.000,
em 2011.17

•

No ano 2000, o número de usuários de
telefonia móvel era 5.5 milhões; em 2011 o
número chegou a 29.350.000, o que representa
uma abrangência de 100% em toda a
população

•

O número de assinantes de Internet em 2000
era 273.537, e aumentou para 3,3 milhões em
2011. 18

•

Em 2000, o número de usuários de Internet era
820.022 e representava apenas 3,32% da
população. Em 2011, havia 11.774.264
usuários, isto é, 40,22% da população.

Logros da Venezuela nos últimos 10 anos:
•

Aumento do acesso à água potável a 96% da
população nacional.15

•

Desenvolvimento de uma ampla legislação
sobre sustentação da biosfera, conservação de
bacias, açudes, parques nacionais, sendo o
primeiro país da América a ter uma alta
16
porcentagem de áreas protegidas.

•

Gestão integral de resíduos, substâncias e
resíduos sólidos e garantias da preservação e
uso sustentável dos recursos hídricos.

14

Venezuela: balanço positivo das Metas do Milênio. Diário
Ciudad Caracas:
http://www.aporrea.org/venezuelaexterior/n165983.html
15
http://www.venezueladeverdad.gob.ve/metasmilenio
16
http://www.venezueladeverdad.gob.ve/metasmilenio
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Comissão Nacional de Telecomunicações:
www.conatel.gob.ve
18
Ibid.

•

Criação dos Infocentros, com 737 centros e 28
Infomóveis equipados com computadores
conectados a Internet e distribuídos em todo o
país. Mais de 6 milhões de usuários têm tido
acesso gratuito às novas tecnologias através
destes programas. 19

•

1.100.000 pessoas foram integradas ao Plano
Nacional de Alfabetização Tecnológica, criado
com o objetivo de oferecer os conhecimentos
básicos necessários para o uso de
computadores.20
GRÁFICO 8

Fonte: Comissão
CONATEL
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Nacional

de

Telecomunicações

–

A UNESCO premiou esta iniciativa e seus logros,
concedendo o prêmio UNESCO – Rey Hamad bin Isa Al
Khalifa para o Uso das Tecnologias da Informação e da
Comunicação na Educação.
http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/singleview/news/infocentros_trabajando_por_la_inclusion_tecnologi
ca/
20
http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/singleview/news/infocentros_trabajando_por_la_inclusion_tecnologi
ca/

