QUER SABER MAIS SOBRE OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?
Utilize esta informação para a sua atividade profissional, estudos, ou para se manter ativo na
promoção de um mundo mais justo, mais digno, mais inclusivo e sustentável.

ERRADICAR A POBREZA EXTREMA EM TODAS SUAS
FORMAS, EM TODOS OS LUGARES

Uma das ONG mais eficazes do mundo que trabalha para reduzir a pobreza é a Oxfam. Com
uma ampla visão do sistema político, económico e social trabalha nas causas e nas
consequências da pobreza.

http://www.oxfam.org/
Para obter informações sobre como os esforços do mundo para acabar com a pobreza estão a
progredir - e para obter uma visão de longo prazo - explore os incríveis recursos disponíveis
noGapminder.org. Os dados animados disponibilizados e as estatísticas ganham vida a cada
toque. O fundador Hans Rosling foi um dos grandes comunicadores mundiais na abordagem às
questões demográficas e aos desafios colocados às populações.

http://www.gapminder.org

Qual o número de pobres no Mundo? Qual o país com uma maior % da população a viver abaixo da
linha da pobreza? E qual a situação em Portugal? O que faz o Município para dar resposta a esta
temática?

ACABAR COM A FOME, ALCANÇAR A SEGURANÇA
ALIMENTAR E MELHORAR A NUTRIÇÃO E PROMOVER A
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

No que se refere ao fornecimento de alimentos para os mais vulneráveis, o Programa Mundial
Alimentar da ONU é uma excelente organização a seguir e apoiar. Respondem rapidamente às
maiores crises alimentares e promovem programas de apoio a refeições, em diversos países.
http://www.wfp.org

Para uma visão geral da alimentação e da agricultura em todo o mundo, a Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) é o lugar certo. Através de relatórios,
infografias, entre outros meios de comunicação, a FAO apresenta um estado detalhado sobre
o estado da alimentação no Mundo.
http://fao.org/
Qual é a maior crise alimentar atual no Mundo? Quais os mitos e realidades sobre a fome? Qual o
papel do Município na luta contra a fome e na promoção da Agricultura sustentável?

GARANTIR O ACESSO À SAÚDE DE QUALIDADE E PROMOVER O BEMESTAR PARA TODOS, EM TODAS AS IDADES

Aqui indicamos a Organização Mundial da Saúde: o programa global da ONU para todos os
temas relacionadas à saúde.
http://who.int
Mas, também, temos de pensar na frase "bem-estar para todos". O conceito de "bem-estar" é
definido de forma diferente por diferentes culturas e diferentes países, mas recentemente

tornou-se reconhecido como um dos principais objetivos do desenvolvimento. Às vezes, as
pessoas referem-se a este bem-estar como felicidade. Como ponto de partida para entender o
bem-estar, a felicidade e o desenvolvimento nacional, podemos espreitar a Happiness
Alliance.
http://www.happycounts.org/

O que é a felicidade? Convide os seus munícipes a escreverem uma frase sobre o que é para eles a
felicidade e coloque as respostas na árvore da felicidade!!

GARANTIR ACESSO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DE QUALIDADE
E EQUITATIVA E PROMOVER OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA PARA TODOS

A UNESCO é o ponto de encontro global para tudo o que tem a ver com educação e
desenvolvimento sustentável. A organização fundada com o objetivo de garantir a paz através
da cooperação intelectual entre as nações, procura soluções para os desafios que se colocam
às nossas sociedades.
A UNESCO tem tido um papel mais ativo na concretização destes Objetivos, colocando em
prática diversos programas de ação promotores de um desenvolvimento sustentável. Através
de múltiplos projetos nas valências da Educação, Ciência, Cultura e Comunicação, a UNESCO
contribui de forma integrada e interliga os 17 Objetivos.
www.unesco.org

Qual o número de crianças que se encontra fora da escola? Quais as causas e consequências desta
situação? Utilize a metodologia “árvore dos problemas” para aprofundar mais este tópico.

ALCANÇAR A IGUALDADE DE GÉNERO E EMPODERAR TODAS
AS MULHERES E RAPARIGAS

Alcançar este objetivo - como muitos outros - leva-nos inevitavelmente a todos os outros
objetivos: a igualdade de género não é uma ideia teórica, mas algo que existe (ou não) em
relação à saúde, oportunidades económicas, justiça, acesso à água e outros recursos,
desenvolvimento da indústria, governança. A iniciativa “guarda-chuva” UNWOMEN aborda
todas essas questões e muito mais.
http://www.unwomen.org

Existem profissões só de homens ou de mulheres? Explore os estereótipos associados às profissões
para potenciar o papel das mulheres no Mundo.

GARANTIR A DISPONIBILIDADE E A GESTÃO SUSTENTÁVEL DA
ÁGUA POTÁVEL E DO SANEAMENTO PARA TODOS

A Sanitation and Water for All é uma parceria global de governos nacionais, organizações do
setor privado e da sociedade civil, agências, instituições de pesquisa, entre outros parceiros do
desenvolvimento que trabalham, em conjunto, para catalisar liderança e ação política,
melhorar a prestação de contas e usar recursos escassos de forma mais eficaz. Os parceiros
trabalham para uma visão comum de saneamento, higiene e água para todos, sempre e em
todos os lugares.
http://sanitationandwaterforall.org/

Sabia que…
Uma fonte melhorada de água potável é uma instalação ou ponto de abastecimento que
protege a água da contaminação exterior – em particular a contaminação fecal. Inclui água
canalizada para uma habitação, terreno ou quintal; torneira pública ou tubo vertical; poço
tubular ou furo; nascente protegida e recolha de água da chuva.
Uma instalação sanitária melhorada é aquela que separa, de uma maneira higiénica, os
dejetos humanos do contacto humano.
Fonte: UNICEF

Aceite o desafio e organize um quiz sobre Água! Pode inspirar-se nos litros de água que são necessários
para a produção de alimentos e vestuário.

GARANTIR O ACESSO A FONTES DE ENERGIA FIÁVEIS,
SUSTENTÁVEIS, MODERNAS PARA TODOS

O antigo secretário-geral da ONU Ban Ki-moon foi um dos mais ativos na campanha
Sustainable Energy for All (Energia Sustentável para todos) que é agora uma iniciativa global.
No website da campanha é possível encontrar vídeos, relatórios, estatísticas e tudo o que
precisamos para garantir o nosso envolvimento com a energia sustentável.
http://www.se4all.org/
No campo das energias renováveis destaque para a Agência The International Renewable
Energy Agency (IRENA) que opera numa lógica intergovernamental e que publica informação
relevante sobre o tema.
http://resourceirena.irena.org/gateway/
Também a ONGD REN21 promove alterações políticas para garantir uma transformação
mundial de apoio e utilização de energias renováveis.
http://www.ren21.net/
Acompanhe as atividades da primeira cooperativa de energias renováveis em Portugal a comercializar
eletricidade para todo o país: https://www.coopernico.org/

PROMOVER O CRESCIMENTO ECONÓMICO INCLUSIVO E
SUSTENTÁVEL, O EMPREGO PLENO E PRODUTIVO E O
TRABALHO DIGNO PARA TODOS

Para muitas pessoas que trabalham em sustentabilidade, o "crescimento económico" é um
tema complicado. Por um lado, muitas pessoas (especialmente nos países pobres) precisam de
um maior crescimento económico. Por outro lado, o crescimento económico tradicional - que
envolve encontrar recursos, usá-los e muitas vezes explorá-los, está a destruir os ecossistemas
e causando alterações climáticas.
E em relação ao emprego? Muitas pessoas, especialmente os jovens, precisam de bons
empregos e de uma oportunidade. Eventualmente, todos esses empregos deveriam ser
"verdes". Esta é uma maneira relativamente nova de pensar sobre empregos, para a qual a
organização Internacional do Trabalho lançou a Iniciativa de Empregos Verdes.
http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/lang–en/index.htm
O que consideramos ser um trabalho digno? Que empregos são característicos do Município? Quais os
empregos mais desejados pelos jovens?

CONSTRUIR INFRAESTRUTURAS RESILIENTES, PROMOVER A
INDUSTRIALIZAÇÃO INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL E
FOMENTAR A INOVAÇÃO

A Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) tem uma
extensa plataforma de informação sobre este tema. Nesta plataforma é possível ir
acompanhado os caminhos para a transformação industrial e inovação técnica para a
sustentabilidade.
https://isid.unido.org/

Na questão das empresas e da sustentabilidade - que se aproxima de muitos objetivos - é
especialmente importante aqui e no Objetivo 12. As empresas que procuram ser mais firmes
no seu caminho para a sustentabilidade são agora o negócio de muitas organizações, mas as
mais proeminentes são o Programa Global Compact das Nações Unidas Programa; o Conselho
Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável e a Iniciativa Global Reporting que
orienta as empresas sobre a forma de elaborarem relatórios de sustentabilidade.
Destaque, também, para a Future Fit Business Benchmark que, a partir do trabalho científico,
procura assegurar sustentabilidade contínua.
http://futurefitbusiness.org/

REDUZIR AS DESIGUALDADES NO INTERIOR DOS PAÍSES E ENTRE
PAÍSES

Aqui destacamos a Iniciativa para a Igualdade - uma grande rede global de investigadores e
ativistas de igualdade que foi fundamental na elaboração deste objetivo e pela advocacia para
a inclusão. Estão agora estão focados no desenvolvimento da capacidade de monitorização dos
cidadãos para garantir que os governos mantenham suas promessas em relação aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável. Todos devemos monitorar o status da igualdade e todos
devemos ser igualmente capazes de monitorizar e responsabilizar os governos.
https://www.initiativeforequality.org/

Porque é que a desigualdade é uma ameaça? Explore as causas e as consequências das desigualdades.

TORNAR AS CIDADES E COMUNIDADES INCLUSIVAS, SEGURAS,
RESILIENTES E SUSTENTÁVEIS

Há uma série de excelentes programas para a criação de cidades sustentáveis. O ICLEI - uma
das mais conceituadas redes globais de Autoridades Locais procura promover a inovação e a
mudança neste tema há muitos anos. No seu site pode encontrar uma imensidão de recursos…
http://www.iclei.org/
Destaque também para o Indian Institute for Human Settlements (IIHS).
http://iihs.co.in/

E em Portugal destacamos a Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento,
constituída por mais de 20 municípios portugueses comprometidos com a realização de um
trabalho mais estruturado e eficaz no combate à pobreza no âmbito das suas ações de
Cooperação para o Desenvolvimento.

http://www.redesparaodesenvolvimento.org/
www.rumoa2030.pt
GARANTIR PADRÕES DE CONSUMO E DE PRODUÇÃO
SUSTENTÁVEIS

Com um planeta com recursos finitos e com uma população crescente e com mil milhões de
pessoas que aspiram (e merecem) uma vida melhor, o Objetivo 12 (que está muito ligado a
outros objetivos, especialmente os Objetivos 8 e 9) é fundamental para garantir que são
adotadas condições básicas de sustentabilidade.

Para explicar este desafio em termos claros, quantitativos e sistémicos temos a Global
Footprint Network. As suas avaliações anuais demonstram que os padrões atuais de uso,
produção, consumo e desperdício de recursos são profundamente insustentáveis. Estamos
basicamente a "usar o futuro".
http://footprintnetwork.org/
Temos então de fazer uma grande mudança na nossa economia. Para quê? A Coligação
Economia Verde, que reúne ONG, institutos e órgãos das Nações Unidas para partilhar
recursos e promover a mudança é um excelente ponto de partida para explorar este tópico
extremamente importante. A Coligação apresenta recursos de aprendizagem, debate,
entendimento e questionamento sobre o tema.
http://www.greeneconomycoalition.org/
É também necessário apoiar a transformação individual e coletiva para a promoção de hábitos
de consumo mais sustentáveis. Conheça e explore o trabalho do Plano de Ação Global.
http://www.globalactionplan.com/
No setor da Fruta Tropical Justa explore o site http://makefruitfair.org/pt-pt/ e conheça os

principais desafios lançados neste setor ao logo de toda a cadeia de abastecimento.
Sabemos, de facto, em que condições foram produzidos os nossos bens?
http://slaveryfootprint.org/my-footprint#results

ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATER AS ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS E OS SEUS IMPACTOS

As alterações climáticas são apenas um dos 17 objetivos, mas dominam muitas das discussões
sobre sustentabilidade. Saiba mais sobre o papel das Nações Unidas sobre este tema em:
http://newsroom.unfccc.int/ E para um briefing completo e conciso sobre a ciência atual do
clima, explore o Climate Change Fact Book.
Também "One Planet Summit" que decorreu em Paris com Chefes de Estado e de Governo,
sob o mote da Adaptação, Mitigação e Mobilização, teve por objetivo de impulsionar o Acordo
de Paris e abrangeu 4 temáticas ligadas ao financiamento da ação climática, aos negócios

sustentáveis, às medidas a nível local e regional em prol da adaptação climática e ao reforço
das políticas.
https://www.oneplanetsummit.fr/en/
Conheça as 100 maneiras de reverter as alterações climáticas: http://www.natgeo.pt/meioambiente/2017/07/100-formas-praticas-de-reverter-alteracoes-climaticas

CONSERVAR E UTILIZAR DE FORMA SUSTENTÁVEL OS
OCEANOS, MARES E OS RECURSOS MARINHOS, PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Para salvar os oceanos, temos de amá-los e cuidar melhor deles. A WWF está a fazer um
trabalho maravilhoso de informação e ativismo das pessoas para que entendam o que está a
acontecer e o que acontecerá se continuarmos a ameaçar os oceanos.
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/conservation/marine/
Para termos algumas hipóteses de salvar os nossos mares, temos de criar uma economia verde
para os oceanos. E isso é chamado, por razões óbvias, de economia azul. A WWF produziu um
conjunto de Principles for a Sustainable Blue Economy para apoiar os decisores de todos os
tipos - agências internacionais, governos, empresas e comunidades locais – a adotarem
medidas para garantir que o desenvolvimento económico humano dos oceanos e dos mares
(que está a acelerar rapidamente) permanece dentro dos limites não negociáveis da natureza
e até ajuda a restaurar os mares para a saúde. Mares saudáveis, afinal, são vitais para a nossa
própria saúde e para uma economia global saudável e sustentável também. Veja os Princípios
aqui
http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/?247477/Principles-for-aSustainable-Blue-Economy
Em Portugal não podemos deixar de destacar o trabalho promovido pela Fundação Oceano
Azul.

https://www.oceanoazulfoundation.org/pt-pt/#m150page
O Plástico tem sido apontado como um dos maiores inimigos do Oceano. Porque não promover uma
limpeza de plástico na praia? Associa-se ao movimento #5minutebeachcleanup

PROTEGER, RESTAURAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS
ECOSSISTEMAS TERRESTRES, GERIR DE FORMA SUSTENTÁVEL AS
FLORESTAS, COMBATER A DESERTIFICAÇÃO, TRAVAR E REVERTER A
DEGRADAÇÃO DOS SOLOS E TRAVAR A PERDA DE BIODIVERSIDADE.

O ODS 15 tem uma série de metas abrangendo todos os sistemas vivos em terra. A única
organização verdadeiramente responsável é a maior organização ambiental do mundo, a
União Internacional para a Conservação da Natureza - UICN. A UICN é como as "Nações Unidas
para a Natureza" – os seus 1.200 membros incluem a maioria dos Estados-Nação do mundo,
bem como muitas outras instituições globais. A UICN é a instituição que rastreia a "lista
vermelha" de espécies ameaçadas de extinção. Mas faz muito mais do que isso. Saiba mais
sobre esta organização em:

http://iucn.org

PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PROPORCIONAR O ACESSO À
JUSTIÇA PARA TODOS E CONSTRUIR INSTITUIÇÕES EFICAZES,
RESPONSÁVEIS E INCLUSIVAS A TODOS OS NÍVEIS.

Para o Objetivo 16 devemos olhar para as próprias Nações Unidas - criadas para promover a
paz entre as Nações, sede da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dedicada a apoiar
os países do mundo (especialmente os mais pobres) a desenvolver competências para a gestão
de diversos temas fundamentais para a sociedade. É um trabalho extremamente difícil e a
ONU obtém muito menos crédito - e muito menos dinheiro - do que precisa para fazer este
trabalho.
http://un.org

Destacamos também o papel da Amnistia Internacional https://www.amnesty.org/en/ e da

Transparency International https://www.transparency.org/en/

REFORÇAR OS MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO E REVITALIZAR A
PARCERIA GLOBAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O objetivo 17 é sobre o que temos de fazer para concretizar esta Agenda. A frase "parceria
global" é, em parte, linguagem do código da ONU para garantir que os países mais ricos façam
a sua parte na obtenção de financiamento, tecnologia e outros recursos, para que os países
mais pobres possam ter alguma esperança de alcançar a ambiciosa Agenda 2030 e os ODS.
Existem uma série de especificidades técnicas, intergovernamentais e diplomáticas que estão
incorporadas neste objetivo, ligadas ao processo de negociação dos ODS. Porque o
Desenvolvimento é uma responsabilidade de tod@s, temos de conjuntamente assegurar que
caminhamos juntos na promoção do Desenvolvimento Sustentável.
https://sustainabledevelopment.un.org
O Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável - IISD, com base no Canadá e
em Genebra, também faz um excelente trabalho de mapeamento dos processos de negociação
e implementação, traduzindo a linguagem diplomática e burocrática numa linguagem mais
jornalística.
http://www.iisd.ca/
Mas "parceria global" também significa parcerias específicas: grupos de organizações que se
unem para enfrentar desafios específicos ou para trabalhar em locais específicos. A ONU
lançou uma plataforma para registar as suas parcerias, e aprender sobre outras parcerias para
o desenvolvimento sustentável.
Tem um programa ou iniciativa com mais de uma organização, trabalhando para um ou mais
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Quer criar um? Saiba mais aqui:
https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships
Finalmente, a frase "parceria global" também nos representa - todos nós, trabalhando em
parceria, para tornar os ODS uma realidade. Um grande conjunto de ferramentas podem
ajudar-nos a criar uma iniciativa, ou a apoiar um grupo existente, ou apenas conversar com um
grupo sobre desenvolvimento sustentável. Conheça o Acelerador Litetoolkit
http://atkisson.com/acceleratorlite/

Destacamos a nível europeia a CONCORD - Confederação Europeia de ONG de Ajuda
Humanitária e Desenvolvimento - https://concordeurope.org/ e a nível nacional a
Plataforma Portuguesa das ONGD https://www.plataformaongd.pt/.

Este guia foi elaborado pelo IMVF www.imvf.org a partir de http://17goals.org

