
 

ERRADICAÇÃO DA POBREZA:  POR QUE ISSO IMPORTA? 

 
http://www.hurriyetdailynews.com/29-children-starve-freeze-to-death-fleeing-central-africa-un-66883 

 

Qual é o objetivo aqui? 

Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, até 2030.  
 

Por quê?  

Aproximadamente 700 milhões de pessoas ainda vivem em extrema pobreza e estão lutando para 
satisfazer as necessidades mais básicas, como saúde, educação e acesso à água e saneamento, para 
citar apenas algumas. Isso é muita gente? Sim. A esmagadora maioria das pessoas que vive com menos 
de US $ 1,90 por dia, está no sul da Ásia e na África subsaariana e compõe cerca de 70% do total global 
de pessoas em situação de extrema pobreza. Os países de renda média baixa, incluindo China, Índia, 
Indonésia e Nigéria, abrigam cerca de metade dos pobres do mundo. No entanto, esse problema 
também afeta os países desenvolvidos. Neste momento, há 30 milhões de crianças que crescem pobres 
nos países mais ricos do mundo. 
 



Por que há tanta pobreza no mundo? 

A pobreza tem muitas dimensões, mas as suas causas incluem desde desemprego, exclusão social e a 
alta vulnerabilidade de certas populações, até desastres, doenças e outros fenômenos que impedem as 
pessoas de serem produtivas.  
 

Eu não sou pobre. Por que eu deveria me preocupar com a situação econômica 
das pessoas? 

Existem muitas razões, mas em suma, porque como seres humanos, o nosso bem-estar está ligado ao 
bem-estar de cada um. Crescimento desigual é prejudicial para o crescimento econômico, e mina a 
coesão social, aumentando tensões político –sociais e, em algumas circunstâncias, leva a instabilidades 
e conflitos. 
 

Podemos realmente alcançar esse objetivo? 

Sim. Para acabar com a extrema pobreza em todo o mundo em 20 anos, o economista Jeffrey Sachs 
calculou que o custo anual total seria cerca de US $ 175 bilhões.  Isto representa menos de 1% da 
renda combinada dos países mais ricos do planeta.  
 

Então, o que posso fazer sobre isso? 

Se você é um jovem:  

Seu engajamento ativo na formulação de políticas pode fazer diferença contra a pobreza. Assegure-se 
de que os seus direitos sejam promovidos e sua voz ouvida, que o conhecimento intergerações seja 
compartilhado e a inovação e pensamento crítico sejam encorajados em todas as idades para apoiar 
mudanças que transformarão as vidas das pessoas e comunidades. 
 

Se você é um formulador de políticas: 

Os governos  podem ajudar a criar um ambiente propício para gerar emprego produtivo e 
oportunidades empregatícias para os pobres e marginalizados. Eles podem formular estratégias e 
políticas fiscais em prol dos pobres e reduzir a pobreza.  
 

Se você trabalha no setor privado: 

 O setor privado, como um mecanismo de crescimento econômico, tem um papel importante que é 
determinar se o crescimento que cria é inclusivo e, portanto, contribui à redução da pobreza. Pode 
promover oportunidades econômicas para os pobres, com foco em segmentos da economia onde a 
maioria deles atua - em micro e pequenas empresas e no setor informal. 
 

Se você é da comunidade científica ou acadêmica: 

A comunidade acadêmica e de educação tem um papel importante no aumento da consciência sobre o 
impacto da pobreza. A Ciência fornece a base para novas e sustentáveis abordagens, soluções e 
tecnologias para combater os desafios de reduzir a pobreza e alcançar desenvolvimento sustentável.  
A contribuição da ciência para acabar com essa situação é significativa como, por exemplo, o acesso à 
água potável segura e ao saneamento, que reduziu mortes causadas por doenças transmitidas pela 
água e melhorou condições básicas de higiene. 



 
Fonte: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/1_Why-it-Matters_Poverty_2p.pdf 
Para saber mais sobre o objetivo # 1, acesse: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods1/ 

http://worldpoverty.io/ 
http://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,11-estatisticas-que-mostram-o-tamanho-da-pobreza-no-
mundo,70002027034 

 
 

 

FOME ZERO:  POR QUE ISSO IMPORTA? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3WODX8fyRHA 

 

Qual é o objetivo aqui? 

Acabar com a fome, alcançar segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura 
sustentável. 
 



Por quê? 

Fome extrema e desnutrição ainda são uma barreira para o desenvolvimento sustentável e criam uma 
armadilha da qual as pessoas não conseguem facilmente escapar. Fome e desnutrição significam 
menos indivíduos  produtivos, mais propensos a doenças e, portanto, muitas vezes incapazes de 
ganhar mais e melhorar seus meios de subsistência. Há mais de 700 milhões de pessoas que sofrem de 
fome em todo o mundo, a  maioria nos países em desenvolvimento. 
 

Colapso da fome 

Número estimado de pessoas por  região em 2015: 
EUA e Europa - 14,7 milhões    África - 232,5 milhões 
América latina e Caribe - 34,3 milhões  Oceania - 1,4 milhão 
Ásia - 511,7 milhões 
 

Com comida suficiente para alimentar todos no planeta, por que existem tantas 

pessoas famintas? 

Práticas de colheita ruins e o desperdício contribuíram para a escassez de alimentos. Guerras também 
tiveram, e ainda têm, um impacto negativo sobre a disponibilidade de comida e levam à destruição do 
meio ambiente,  que é fundamental para o cultivo de alimentos.  
 

Por que eu deveria me importar? 

Nós todos queremos que nossas famílias tenham comida suficiente, segura e nutritiva. Um mundo com 
zero fome pode impactar positivamente a nossa economia, saúde, educação, igualdade e 
desenvolvimento social. É uma peça fundamental para edificar um futuro melhor para todos. Além 
disso, com a fome limitando o desenvolvimento humano, nós não poderemos alcançar nenhum dos 
outros Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 
 

Quanto custará para alcançar a fome zero? 

Estima-se que nós precisaremos em média de US$ 267 bilhões adicionais ao ano para acabar com a 
fome no mundo até 2030. Será necessário investimento em áreas rurais e urbanas e na proteção 
social, para que as pessoas pobres tenham acesso a comida e possam melhorar seus meios de 
subsistência. 
 

O que nós podemos fazer para ajudar? 

Você pode tomar atitudes na sua vida, em casa, no trabalho e na comunidade, respaldando, por 
exemplo, agricultores ou mercados locais e tornando suas opções alimentares sustentáveis, apoiando 



boa nutrição para todos e lutando contra o desperdício de alimentos. Você também pode usar seu 
poder de consumidor e eleitor, exigindo que empresas e governos façam escolhas e mudanças para 
tornar o Fome Zero uma realidade.  Além disso, participe de conversas, seja em plataformas  sociais da 
mídia ou em suas comunidades locais, e do Movimento Global Desafio da Fome Zero, para aprender 
mais, incluindo em seu cotidiano novas maneiras de agir! 
 

Fonte: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/2_Why-it-Matters_ZeroHunger_2p.pdf 

Para saber mais sobre o objetivo # 2, acesse: https://nacoesunidas.org/tema/ods2/ 
 

 

 

SAÚDE E BEM-ESTAR: POR QUE ISSO IMPORTA? 

 

 http://oursdgs.nz/ 



Qual é o objetivo aqui? 

Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.  

 

Por quê? 

Porque garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, é muito 
importante para construir sociedades prósperas. No entanto, apesar de grandes avanços na melhoria 
de saúde e qualidade de vida das pessoas nos últimos anos, desigualdades no acesso aos cuidados da 
saúde persistem. Mais de seis milhões de crianças ainda morrem, a cada ano, antes de seu quinto 
aniversário, e apenas metade das mulheres das regiões em desenvolvimento têm acesso aos cuidados  
de saúde de que precisam. Epidemias, como o HIV/AIDS, prosperaram onde o medo e a discriminação 
limitam a capacidade das pessoas de acessarem os serviços que elas precisam, para viverem saudáveis 
e terem vidas produtivas. Acesso à boa saúde e bem-estar é um direito do ser humano, e é por isso que 
a Agenda do Desenvolvimento Sustentável oferece uma nova chance de garantir que todos possam ter 
os mais altos padrões de saúde e cuidados de saúde,  não apenas os mais ricos. 

 

Qual o  progresso que nós conseguimos até agora? 

Um grande progresso tem sido feito em várias áreas , incluindo a saúde infantil e materna, bem como 
na abordagem de HIV/AIDS, malária e outras doenças. A mortalidade materna caiu quase 50% desde 
1990; as vacinas contra sarampo evitaram quase 15,6 milhões de mortes desde 2000; e 13,6 milhões 
de pessoas tiveram acesso à terapia antirretroviral até o final de 2014. Nós podemos ter feito um 
longo caminho, mas temos mais a percorrer. Um progresso real significa alcançar cobertura universal 
de saúde, fazendo medicamentos essenciais e vacinas acessíveis, acesso total a cuidados de saúde 
sexual e reprodutiva, e eliminar todas as mortes evitáveis de crianças. 
 

Quanto custará para alcançar esses objetivos? 

Garantir vidas saudáveis para todos exige um forte compromisso, mas os benefícios superam o custo. 
Pessoas saudáveis são a base de economias saudáveis. Por exemplo, se investirmos US$ 1 bilhão para 
expandir a cobertura de imunização contra a gripe influenza, pneumonia e outras doenças evitáveis, 
poderemos salvar 1 milhão de vidas de crianças todos os anos. Na década passada, melhorias e 
cuidados com saúde levaram a um aumento de 24% no crescimento da renda em alguns dos países 
mais pobres. O custo da inação é maior – milhões de crianças continuarão a morrer de doenças 
evitáveis, as mulheres vão morrer na gravidez e no parto, e os custos dos cuidados de saúde 
continuarão a mergulhar milhões de pessoas na pobreza. As doenças não informadas custarão, nos 
países de baixa e média renda, um valor superior a US$ 7 trilhões nos próximos 15 anos. É urgente 
que os países ricos invistam na saúde dos países em desenvolvimento. Sem parcerias, fica mais difícil, 
ou mesmo impossível, atingir a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. 
 

O que eu  posso fazer para ajudar? 

É possível começar pela promoção e proteção da sua própria saúde e a daqueles em torno de você, 
fazendo escolhas bem informadas, praticando sexo seguro e vacinando seus filhos. Você pode 
aumentar a conscientização em sua comunidade sobre a importância da boa saúde, estilos de vida 
saudáveis, bem como o direito das pessoas à qualidade de serviços de saúde. Atuar nas escolas, clubes, 



equipes e organizações para promover melhor saúde para todos, especialmente para os mais 
vulneráveis, como mulheres e crianças. Assegure-se de que seu governo, líderes locais e outros 
tomadores de decisão se responsabilizem pelos compromissos de melhorar o acesso das pessoas à 
saúde e aos cuidados de saúde. 
 

Fonte: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-
content/uploads/2017/03/ENGLISH_Why_it_Matters_Goal_3_Health.pdf 
Para saber mais sobre o objetivo # 3, acesse: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/ 

 

 

 

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE:  POR QUE ISSO IMPORTA? 

 
http://thechronicleofeducation.com/2016/07/29/first-un-report-sustainable-development-goals-sets-benchmark-education 

 

Qual é o objetivo aqui? 

Garantir  educação inclusiva e de qualidade para todos e promover a aprendizagem ao longo da vida.  

 



Por quê? 

A educação é a chave que permitirá que vários Objetivos  do Desenvolvimento Sustentável sejam 
alcançados. Quando as pessoas têm acesso à educação de qualidade, elas podem quebrar o ciclo da 
pobreza. A educação ajuda a reduzir as desigualdades e alcançar a igualdade de gênero. Ela também 
capacita as pessoas em todos os lugares para ter uma vida mais saudável e sustentável. A educação é 
crucial para promover tolerância e contribuir para que as sociedades sejam mais pacíficas.  
 

Então, através da educação, as pessoas podem conseguir melhores empregos e ter uma 
vida melhor? 

Sim, a educação reduz desigualdade. Usando dados de 114 países no período de 1985-2005, um ano 
extra de educação é associado à melhoras no coeficiente de Gini (parâmetro internacional usado para 
medir a desigualdade de distribuição de renda entre os países), em 1,4 pontos percentuais. 
 

 

Mas não tem havido progresso ao longo dos últimos anos em educação? 

Sim,  as  inscrições na escola primária nos países em desenvolvimento  atingiram 91%. De acordo com 
a Instituto de Estatística UNESCO (UIS Data Center), entre 2000 e 2012, a percentagem  de crianças 
fora da escola em idade escolar primária diminuiu de 40% para 22% na África Subsaariana, e de 20% 
para 6% no sul da Ásia. 

 

Onde se localizam as pessoas que mais lutam para ter acesso à educação? 

Mais da metade das crianças que não estão na escola vivem na África Subsaariana, o que a torna a 
região com o maior número de crianças fora da escola no mundo. E esta região tem uma grande 
população jovem, por isso terá que fornecer educação básica para 444 milhões  de crianças entre as 
idades  de 3 e 15 anos em 2030: 2,6 vezes o número atual de matriculados. 
 

Existem grupos que têm mais dificuldade para acessar a educação? 

Sim, mulheres e meninas compõem um desses grupos. Cerca de um terço dos países em regiões em 
desenvolvimento  não alcançaram paridade de gênero na educação primária. Na África Subsaariana, 
Oceania e Ásia Ocidental, as meninas enfrentam barreiras para entrar tanto na escola primária como 
na secundária. Essas desvantagens na educação também se traduzem em falta de desenvolvimento de 
certas habilidades e limitadas oportunidades no mercado de trabalho. 

 

O que podemos fazer? 

Exigir dos nossos governos que a educação seja colocada como uma prioridade e firmar 
compromissos para fornecer gratuitamente educação escolar primária para todos, incluindo 
vulneráveis ou grupos marginalizados. Encorajar  o setor privado a investir recursos no 
desenvolvimento de ferramentas educacionais e instalações apropriadas.  Incentivar as ONGs a se 
associarem com a juventude e outros grupos para salientar a relevância da educação dentro das 
comunidades locais. 
 

Fonte: 



https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-
content/uploads/2017/02/ENGLISH_Why_it_Matters_Goal_4_QualityEducation.pdf 

Para saber mais sobre o objetivo # 4, acesse: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods4/ 
 
 

 

IGUALDADE DE GÊNERO:  POR QUE ISSO IMPORTA? 

 
http://money.cnn.com/2017/07/18/technology/culture/afghan-robotics-team/index.html 

 

Qual é o objetivo aqui? 

Alcançar a igualdade de gênero e capacitar todas as mulheres e meninas. 
 

Por quê? 

Mulheres e meninas compõem metade da população mundial e, portanto, metade do nosso potencial. 
Contudo, hoje a desigualdade de gênero persiste em todos os lugares e estagna o progresso social. Até 
2014, 143 países tiveram garantida a igualdade entre homens e mulheres nas suas Constituições, o 
que significa que há pelo menos 50 que não deram esse passo. 
 

O que acontece se a igualdade de gênero não for garantida? 

Desigualdades enfrentadas pelas meninas podem começar logo no nascimento e segui-las por toda sua 
vida. Em alguns países, as meninas são privadas de acesso a cuidados de saúde ou nutrição adequada, 
levando ao aumento da taxa de mortalidade. Quando elas se tornam adolescentes, as disparidades de 



gênero se ampliam. O casamento infantil afeta mais as meninas do que meninos. Globalmente, quase 
15 milhões de meninas menores de 18 anos se casam todos os anos ou 37.000 por dia e os casamentos  
jovens também afetam a educação das meninas. Cerca de um terço dos países em desenvolvimento 
não têm paridade de gênero alcançada no ensino primário. Na África Subsaariana, Oceania e Ásia 
Ocidental as meninas ainda enfrentam barreiras para ingressar nas escolas primária e secundária. 
 

Como a desigualdade de gênero afeta as mulheres? 

Desvantagem na educação se traduz em falta de acesso conhecimentos formais e oportunidades 
limitadas no mercado de trabalho. O empoderamento de mulheres e meninas é essencial para 
expandir o crescimento econômico e promover o desenvolvimento social. A participação total de 
mulheres como força de trabalho em muitos casos iria adicionar uma porcentagem de dois dígitos 
para as taxas de crescimento nacional. 
 

Há algum outro desafio relacionado a  gênero? 

Sim. Em todo o mundo, 35% de mulheres experimentaram violência física e/ou sexual por parceiro 
íntimo ou violência sexual de não parceiro. Estima-se que 133 milhões de meninas e mulheres 
experimentaram alguma forma de mutilação genital nos 29 países da África e Oriente Médio, onde 
esta prática prejudicial é mais comum, com um alto risco de sangramento prolongado, infecção 
(incluindo o HIV), complicações do parto, infertilidade e morte. 
 

Mas por que igualdade de gênero é importante para mim? 

Independentemente de onde você vive, a igualdade de gênero é um direito humano fundamental. 
Promover a igualdade de gênero é essencial para todas as áreas de uma sociedade saudável, para 
reduzir pobreza, para promover a saúde, educação, proteção e o bem estar de meninas e meninos.  
Investindo em programas de educação para meninas e aumentando a idade em que eles casam, podem 
retornar US$ 5 por cada dólar gasto. Programas para melhorar a geração de renda e atividades para 
mulheres podem retornar US$ 7 para cada dólar gasto. 
 

O que podemos fazer para resolver esses problemas? 

Se você é uma garota, você pode permanecer na escola e encorajar as suas colegas de classe a fazerem 
o mesmo e lutar pelo direito de acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva. Se você é mulher, 
você pode intervir contra vieses inconscientes e associações implícitas que podem formar uma 
barreira invisível não intencional e frequente  para a  igualdade de oportunidades. 
Se você é um homem ou um garoto, você pode trabalhar ao lado das mulheres e meninas para 
alcançar a igualdade de gênero e defender relações saudáveis e respeitosas.  
É possível financiar campanhas educacionais para refrear práticas culturais como mutilação genital 
feminina e mudar leis prejudiciais que limitam os direitos de mulheres e meninas, impedindo-as de 
alcançar todo o seu potencial. 
 
Fonte: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/5_Why-it-Matters_GenderEquality_2p.pdf 

Para saber mais sobre o objetivo # 5, acesse: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/ 
 
 



 

ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO: POR QUE ISSO IMPORTA? 

  
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6 

 

Qual é o objetivo aqui? 

Garantir o acesso a fontes de água potável e saneamento para todos. 
 

Por quê? 

Acesso à água, ao saneamento e à higiene é um direito. Ainda assim, bilhões têm se confrontado com 
desafios diários para utilizar o serviços básicos. Cerca de 1,8 bilhão de pessoas no mundo usam fontes 
contaminadas por coliformes fecais. Cerca de 2,4 bilhões de pessoas não possuem acesso a serviços 
sanitários básicos, tais como banheiros ou latrinas. A escassez de água ultrapassa 40% da população 
global e há projeções para que o número se eleve.  Mais de 80% de efluentes resultantes de atividades 
humanas são jogados nos rios sem qualquer tratamento, aumentando a poluição. 
 

Quais são os efeitos disso? 

As doenças relacionadas à água e ao saneamento permanecem entre as principais causas de morte de 
crianças até  cinco anos; mais de 800 infantes morrem todos os dias por doenças diarreicas ligadas à 
falta de higiene. Água adequada e saneamento são a  base para alcançar os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, incluindo boa saúde e igualdade de gênero. Ao gerenciar nossa água de 
forma sustentável, também somos capazes de gerenciar melhor nossa produção de comida e energia e 
contribuir para um trabalho decente e crescimento econômico. Além disso, podemos preservar os 
ecossistemas de água, sua biodiversidade e a ação sobre mudanças climáticas. Quando se trabalha em 
prol de um ODS, atingem-se muitos outros. 
 

Quanto  custaria corrigir o problema? 

Um estudo do Banco Mundial,  UNICEF  e  Organização Mundial da Saúde estimou que  estendendo  os 
serviços básicos de água e saneamento necessários, os gastos seriam de US$ 28,4 bilhões por ano, de 
2015 a 2030, ou 0,10% do produto global dos 140 países incluídos em seu estudo. 



 

Quanto custaria se nós não corrigíssemos  o problema?  

Os custos seriam enormes, tanto para as pessoas quanto para a economia. Em todo o mundo, mais de 
2 milhões de pessoas morrem a cada ano de doenças diarreicas. Higiene pobre e água insegura são  
responsáveis por quase 90% dessas mortes, principalmente de crianças. O impacto econômico de não 
investir na água e saneamento custa 4.3% do PIB da África subsaariana. O  Banco  Mundial estima que 
6.4% do PIB da Índia é perdido devido a uma economia adversa e à custa de saneamento inadequado. 
Sem uma melhor infraestrutura e gestão, milhões de pessoas vão continuar a morrer todos os anos e 
haverá mais perdas na biodiversidade e resiliência do ecossistema, minando a prosperidade e os 
esforços para um futuro mais sustentável.  
 

E sobre a escassez de água? 

“A água deve ser uma prioridade absoluta em tudo o que fazemos.  É minha profunda convicção que a 
água é uma questão de vida e morte”. (António Guterres – Secretário-geral da ONU) 

 
A crescente escassez de água é um perigo em todo o mundo, pois 40% das pessoas estão sendo 
afetadas. Se o problema não for solucionado, cerca de 700 milhões de pessoas podem ser deslocadas 
até 2030 em busca de água. Nesse sentido, mulheres e meninas sofrem em proporções maiores, uma 
vez que normalmente são elas as responsáveis por conseguirem água para limpeza e alimentação, 
além de necessitarem cuidados especiais de higiene, afetando a saúde e muitas vezes restringindo as 
oportunidades de trabalho e educação. É urgente uma mudança fundamental na forma como o mundo 
administra a água. Os ecossistemas em que a própria vida se baseia – nossa segurança alimentar, 
sustentabilidade energética, saúde pública, empregos, cidades – estão em risco devido à forma como a 
água é gerenciada hoje. 
 

O que podemos fazer?  

As organizações da sociedade civil devem trabalhar para manter os governos responsáveis, investir na 
pesquisa e desenvolvimento da água e promover a inclusão de mulheres, jovens e comunidades 
indígenas na governança de recursos hídricos. Gerar a conscientização sobre esses papéis e 
transformá-la em ação levará a resultados onde todos ganham, e maior sustentabilidade e integridade 
para sistemas humanos e ecológicos. Você também pode se envolver nas campanhas do Dia Mundial 
da Água e do Dia Mundial da Limpeza que visam fornecer informações e inspiração para agir sobre 
questões de higiene.  
 “Quem quer que seja, seja lá o que fizer, onde quer que você esteja, todos nós temos uma 
responsabilidade compartilhada para mudar o futuro da água. Faça cada gota contar. É hora de agir”. 
(Painel Internacional – Carta aberta – 24/03/18) 
 

Fonte: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/6_Why-it-Matters_Sanitation_2p.pdf 
Para saber mais sobre o objetivo # 6, acesse: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/ 

 
 



 

ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL: POR QUE ISSO IMPORTA? 

 
https://africa.cgtn.com/2017/12/03/avail-affordable-clean-energy-to-empower-african-women-un-official/ 

 

Qual é o objetivo aqui? 

Garantir o acesso à energia, confiável, sustentável, moderna para todos e a  preços acessíveis. 
 

Por quê? 

Nossas vidas cotidianas dependem de serviços de energia confiáveis e acessíveis para funcionarem 
sem problemas e para o desenvolvimento equitativo. Um sistema bem estabelecido de energia suporta 
todos os setores: empresas, saúde, educação, agricultura, infraestrutura, comunicações e alta 
tecnologia. Por outro lado, falta de acesso a fontes de energia e sistemas de transformação é uma 
restrição para os seres humanos e o desenvolvimento econômico.  
 

Eu tenho acesso à eletricidade. Por que eu deveria me preocupar com esse objetivo? 

Por muitas décadas, combustíveis fósseis como carvão, petróleo ou gás foram grandes fontes de 
produção de eletricidade, mas queimando combustíveis de carbono, produzem-se  grandes 



quantidades de gases com efeito sobre as mudanças climáticas, causando impactos nocivos sobre o 
bem-estar das pessoas e o ambiente. Isso afeta a todos, não apenas a alguns. Além disso, o uso global 
de eletricidade está crescendo rapidamente. Em poucas palavras, sem um fornecimento estável de 
eletricidade, os países não serão capazes de empoderar suas economias. 
 

Quantas pessoas estão vivendo sem eletricidade? 

Mais de 1,2 bilhão de pessoas – uma em cinco pessoas da população mundial – não tem acesso à  
eletricidade. A maioria está concentrada em cerca de uma dúzia de países na África e na Ásia. Sem 
eletricidade, mulheres e meninas precisam passar horas buscando água, as clínicas não conseguem 
armazenar vacinas, muitas crianças em idade escolar não têm condições para fazer a lição de casa à 
noite, e as pessoas não podem ter empresas competitivas. Outras 2,8 bilhões de pessoas utilizam 
madeira, carvão e estrume para cozinhar e para aquecimento, o que resulta em mais de quatro 
milhões de mortes prematuras por ano devido às más condições do ar. 
 

Quanto custaria para mudar para energia mais sustentável?  

O mundo precisa triplicar seu investimento em infraestrutura de energia sustentável por ano, de cerca 
de US$ 400 bilhões agora para US$ 1,25 trilhão até 2030. Regiões com o maior déficit de energia – 
África Subsaariana e sul da Ásia – precisam da nossa ajuda para melhorar o acesso à energia. Isso 
inclui um grande esforço para  encontrar alternativas de energia limpa, eficiente, e acessível para 
mudar os fogões de cozinha que causam danos à saúde de tantas pessoas. 
 

O que podemos fazer para resolver esses problemas? 

Países podem acelerar a transição para um sistema de energia sustentável, acessível e confiável 
investindo em  recursos energéticos renováveis, priorizando práticas de energia eficiente e adotando 
tecnologias de energia limpa e infraestrutura. As empresas podem manter e proteger os ecossistemas 
capacitando-se para usar mais e desenvolver hidrelétrica e bioenergia e comprometer-se 100% com o 
fornecimento das necessidades de eletricidade de fontes renováveis. Os empregados podem reduzir a 
demanda interna por transporte, priorizando telecomunicações e incentivando modos menos 
intensivos em energia como trem ou coletivos, em vez de carro e viagens aéreas. Investidores podem 
investir preferencialmente em serviços de energia sustentável, trazendo novas tecnologias para o 
mercado a partir de uma base diversificada de fornecedores. É possível economizar eletricidade 
conectando aparelhos em uma régua de energia e desligando-os completamente quando não estiver 
em uso, incluindo o seu computador. Optar por andar de bicicleta, caminhar ou pegar o transporte 
público reduz as emissões de carbono. 
 
Fonte: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/7_Why-it-Matters_Goal-

7_CleanEnergy_2p.pdf 
Para saber mais sobre o objetivo # 7, acesse: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods7/ 

 
 



 

EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO: POR QUE ISSO IMPORTA? 

http://www.thedailystar.net/education-employment/technical-and-vocational-skill-training-expansion-alone-not-the-answer-1366519 

 

Qual é o objetivo aqui? 

Promover o crescimento econômico, emprego e trabalho decente, inclusivo e sustentável para todos. 
 

Por quê? 

A erradicação da pobreza é possível apenas através de empregos estáveis e bem remunerados. Quase 
2.2 bilhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza. De acordo com a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), mais de 204 milhões de pessoas estão desempregados desde 2015. O desemprego 
global aumentou de 170 milhões de pessoas em 2007 para quase 202 milhões em 2012, dos quais 
cerca de 75 milhões são jovens mulheres e homens.  
 

Quantos empregos são necessários? 

470 milhões de empregos são necessários globalmente para novos ingressantes no mercado de 
trabalho entre 2016 e 2030, apenas para acompanhar o crescimento global da população na faixa 
etária de trabalho. Isso são cerca de 30 milhões por ano. 
 



Então, se todos tiverem um emprego, a pobreza extrema acaba? 

Além de criar empregos, também precisamos melhorar as condições para cerca de 780 milhões de 
mulheres e homens que estão trabalhando, mas não ganhando o suficiente para levar suas famílias 
para fora da pobreza. Mulheres e meninas devem acesso à igualdade de oportunidades de emprego da 
mesma forma que os homens e meninos. 
 

Eu tenho um emprego. Por que este assunto importa para mim? 

A sociedade como um todo se beneficia quando mais pessoas estão sendo produtivas e contribuindo 
para crescimento do país. Emprego produtivo e trabalho são elementos-chave para alcançar a 
globalização justa e a redução da pobreza.  Além do mais, o desemprego pode levar à agitação e 
perturbar a paz de uma nação. 
 

O que significa “trabalho decente”? 

 Trabalho decente significa oportunidades para todos conseguirem um emprego que seja produtivo e 
proporcione uma renda justa, segurança no local de trabalho, proteção social para as famílias, 
melhores perspectivas de desenvolvimento pessoal e integração social. Também é importante que 
todas as mulheres e homens recebam oportunidades iguais no local de trabalho. A falta continuada de 
oportunidades de trabalho decente, investimentos insuficientes e subconsumo levam a uma erosão do 
contrato social básico em  sociedades democráticas: que todos devem compartilhar o progresso. 
 

O que podemos fazer para resolver esses problemas? 

Proporcionar aos jovens uma  melhor oportunidade de transição para o trabalho decente pede 
investimento em educação e treinamento da maior qualidade possível, proporcionando habilidades 
para a juventude que correspondam ao mercado de demandas. Garante acesso à proteção social e 
serviços básicos, independentemente do seu tipo de contrato, bem como nivelar o jogo de campo para 
que todos os jovens aspirantes possam alcançar emprego produtivo independentemente do sexo, 
nível de renda ou situação socioeconômica. Os governos podem trabalhar para construir economias 
dinâmicas, sustentáveis, inovadoras e centradas nas pessoas, promovendo emprego à juventude e 
empoderamento econômico, às  mulheres em particular, e trabalho decente para todos. Autoridades 
locais e as comunidades podem renovar e planejar suas cidades e assentamentos humanos, de modo a 
promover coesão da comunidade e segurança pessoal e estimular a inovação e emprego. 
 
Fonte: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/8_Why-it-Matters_Goal-
8_EconomicGrowth_2p.pdf 
Para saber mais sobre o objetivo # 8, acesse: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/ 

 
 

 



INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA: POR QUE ISSO IMPORTA? 

 

http://sdgs.gov.ng/goals/infrastructure-industrialization/ 

 

Qual é o objetivo aqui? 

Construir infraestrutura resiliente, promover industrialização  inclusiva e sustentável e promover a 
inovação. 
 

Por quê? 

Crescimento econômico, desenvolvimento social e ação climática são fortemente dependentes de 
investimentos em infraestrutura, desenvolvimento industrial sustentável e progresso tecnológico. Em 
face de uma rápida mudança no panorama da economia global e aumento das desigualdades, o 
crescimento sustentável deve incluir a industrialização primeiro de tudo, tornando acessíveis as 
oportunidades para todas as pessoas e, segundo,  dar suporte por meio da inovação e infraestrutura 
resiliente. 
 

Então qual é o problema? 

A infraestrutura básica como estradas, informação e tecnologias de comunicação, saneamento, energia 
elétrica e água permanece escassa em muitos países em desenvolvimento. Aproximadamente 1 a 1,15 
bilhão de pessoas não têm acesso a serviço de telefonia confiável. Mais de 2,5 bilhões de pessoas em 
todo o mundo não possuem acesso ao saneamento básico seguro e mais de 800 milhões não têm 
acesso à água em países em desenvolvimento; menos de  30% da produção dos produtos agrícolas 
sofre processamento industrial. 
 



Por que eu deveria me importar?  

Tratam-se de nossos meios de subsistência. O crescimento de novas indústrias significa melhoria no 
padrão de vida de muitos de nós. Além disso, se as indústrias buscarem sustentabilidade, essa 
abordagem terá um efeito positivo sobre o meio ambiente. A mudança climática afeta todos nós. Qual 
é o preço da inação? O preço é alto.  Acabar com a pobreza seria mais difícil, dado o papel da indústria 
como um dos principais impulsionadores da agenda de desenvolvimento global para erradicar a 
pobreza e promover o desenvolvimento sustentável. Por fim, não melhorar a infraestrutura e 
promover a inovação tecnológica pode se traduzir em falta de assistência médica, saneamento 
inadequado e acesso limitado à educação. 
 

Como podemos ajudar? 

Estabelecer padrões e promover regulamentações que garantam que projetos e iniciativas das 
empresas sejam administrados de forma sustentável. Colaborar com ONGs e o setor público para 
ajudar a impulsionar o crescimento da sustentabilidade dentro dos países em desenvolvimento. Pense 
nos impactos da indústria em sua vida e bem-estar e faça uso da mídia social para incentivar  os 
gestores políticos a priorizarem os ODS. 
 
OBS.: Os dados acima são da ONU de 2015. Segundo dados atuais de 2017, em uma  pesquisa conjunta da ONU, 
Unicef e OMS, são 4,5 bilhões de pessoas sem acesso ao saneamento básico. 
 

Fonte: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/9_Why-it-Matters_Goal-9_Industry_1p.pdf 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-07/mais-da-metade-da-populacao-mundial-nao-tem-acesso-

saneamento-basico 
Para saber mais sobre o objetivo # 9, acesse: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods9/ 

 

  



 

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES: POR QUE ISSO IMPORTA? 

 

Https://www.impatientoptimists.org/Posts/2015/12/Equity-A-platform-for-achieving-the-Sustainable-Development-Goals-and-promoting-human-rights 

 

Qual é o objetivo aqui? 

Reduzir as desigualdades dentro e entre os países. 
 

Por quê? 

Desigualdades baseadas em renda, sexo, idade, deficiência, orientação sexual, raça, classe, etnia, 
religião e oportunidade continuam a persistir em todo o mundo, dentro e entre países. Desigualdade 
ameaça a longo prazo o desenvolvimento social e econômico, prejudica a redução  da pobreza e 
destrói o senso de realização das pessoas e autoestima. Isto, por sua vez, pode gerar violência, doença 
e degradação ambiental. Mais importante, nós não podemos alcançar desenvolvimento sustentável  e 
fazer o planeta melhor para todos, se as pessoas são excluídas das oportunidades, serviços e da chance 
de uma vida melhor. 
 

Quais são alguns exemplos de desigualdade? 



Estima-se que 69 milhões de crianças menores de cinco anos de idade vão morrer, majoritariamente 
de causas evitáveis. Na Zona Rural as mulheres são três vezes mais propensas a morrer dando à luz do 
que as mulheres nos centros urbanos. Muitas famílias em países em desenvolvimento estão vivendo 
em sociedades onde a renda é mais desigualmente distribuída do que era nos anos 90. Estes são 
apenas alguns exemplos, mas é um problema que afeta todos os países no mundo. 
 

Por que eu deveria me importar com a desigualdade se eu não enfrento nenhuma 
discriminação? 

No mundo de hoje, somos todos interligados. Problemas e desafios, sejam eles pobreza, mudança do 
clima,  migração ou crises econômicas, nunca estão confinados em um país ou região. Mesmo os países 
mais ricos ainda têm comunidades vivendo em extrema pobreza. As democracias mais antigas ainda 
lutam contra o racismo, homofobia, transfobia e intolerância religiosa. Um recente relatório da 
UNICEF observou crescente desigualdade entre as crianças em vários países de alta renda. A 
desigualdade global afeta todos nós, não importa quem nós somos ou de onde somos. 
 

Podemos realmente alcançar a igualdade para todos neste mundo? 

Podemos e devemos alcançar a igualdade para garantir uma vida de dignidade para todos. Políticas 
econômicas e sociais precisam ser universais e dar atenção especial às necessidades das comunidades 
desfavorecidas e marginalizadas. Estatísticas recentes mostraram que isso é possível. De 2007 a 2012, 
a renda média de algumas das famílias mais pobres em mais de 50 países, particularmente na América 
Latina, no Caribe e na Ásia, cresceu mais rapidamente que suas médias nacionais, reduzindo a 
desigualdade de renda neles. 
 

O que podemos fazer? 

Reduzir a desigualdade requer transformação, mudança. Maiores esforços são necessários para 
erradicar a pobreza extrema e a fome. É preciso investir mais em saúde, educação, proteção social e 
trabalhos decentes, especialmente para pessoas jovens, migrantes e outras comunidades vulneráveis. 
Dentro dos países, é importante capacitar e promover inclusão social e crescimento econômico. Nós 
podemos garantir igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de renda se eliminarmos 
leis, políticas e práticas discriminatórias. Entre os Estados, nós precisamos garantir que os países em 
desenvolvimento sejam melhores representados em tomada de decisão sobre questões globais para 
que soluções possam ser mais eficazes, credíveis e responsáveis. Governos e outras partes 
interessadas também podem promover emigração segura, regular e responsável, incluindo um 
gerenciamento de políticas bem planejado, para as milhões de pessoas que saíram de suas casas 
procurando vidas melhores devido à guerra, discriminação, pobreza, falta de oportunidade e 
problemas migratórios. 
 
Fonte: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/01/16-00055j_Why-it-
Matters_Goal10_Equality_new-icon.pdf 
Para saber mais sobre o objetivo # 10, acesse: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods9/ 

 
 



 

CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS: POR QUE ISSO IMPORTA? 

http://www.cidadessustentaveis.org.br/noticias/conheca-10-cidades-onde-bicicletas-comandam 

 

Qual é o objetivo aqui? 

Tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. 
 

Por quê? 

Metade da humanidade – 3,5 bilhões de pessoas – mora em cidades hoje, e esse número continuará a 
crescer. O futuro, será urbano para a maioria de pessoas, portanto, as soluções para alguns dos 
maiores problemas enfrentados pelos seres humanos como pobreza, mudança climática, saúde, 
educação devem ser encontradas na vida da cidade.  
 

Quais são alguns dos desafios  mais prementes que as cidades enfrentam hoje?  

A desigualdade é uma grande preocupação. Aproximadamente 828 milhões de pessoas vivem em 
comunidades pobres e esse número continua subindo. Os níveis de consumo de energia urbana e a 
poluição também são preocupantes. As cidades ocupam apenas 3% da Terra, mas são  responsáveis 
por 60 a 80% do consumo  de energia e 75% das emissões de carbono. Diversas cidades também são 
mais vulneráveis às mudanças do clima e desastres naturais por conta da sua alta concentração de 



habitantes e localização, de modo que a construção da resiliência urbana é crucial para evitar perdas 
humanas, sociais e econômicas. 
 

Eu moro em uma cidade, mas não sou afetado por qualquer dessas questões. Por que 
devo me importar? 

Todas essas questões acabarão afetando cada cidadão. A desigualdade pode levar à agitação e 
insegurança; a poluição deteriora a saúde de todos e afeta a produtividade dos trabalhadores e a 
economia; e  desastres naturais têm o potencial de perturbar o estilo de vida de todos. 
 

 O que acontece se cidades são simplesmente deixadas para crescer organicamente? 

O custo de uma urbanização mal planejada, pode ser visto em algumas das enormes comunidades 
urbanas pobres, no tráfego emaranhado, nas emissões de gases de feito estufa e nos subúrbios que se 
alastram por todo o mundo. As favelas são uma draga no PIB e reduzem a expectativa de vida. 
Escolhendo agir de forma sustentável,  nós escolhemos construir cidades onde todos os cidadãos 
tenham uma qualidade de vida decente e que façam parte da cidade dinâmica produtiva, criando 
prosperidade compartilhada e estabilidade social sem prejudicar  o meio ambiente. 
 

 É caro substituir  as  práticas  atuais por  práticas  sustentáveis? 

O custo é mínimo em comparação com os benefícios. Por exemplo, há um custo para criar uma rede de 
transporte público funcional, mas os benefícios são enormes em termos de economia, qualidade da 
vida,  meio ambiente, e o sucesso geral de uma cidade em rede. 
 

O que eu posso fazer para  ajudar a  alcançar esse objetivo? 

Ter um interesse ativo na governança e gestão da sua cidade. Tomar nota do que funciona e o que não 
funciona na sua comunidade. Defender o tipo de cidade que você acredita que precisa. Desenvolver 
uma visão para seu prédio, rua e vizinhança e agir nessa visão. Há empregos suficientes? Você  está 
próximo de centros  de saúde? Seus filhos podem andar para a escola com segurança? Você pode 
andar com a sua família à noite? Qual a distância  do transporte  público mais próximo? Como a 
qualidade do ar está? Como estão os espaços públicos compartilhados? Quanto melhores são as 
condições que você cria na sua comunidade, tanto maior será o efeito na qualidade de vida. 
 
Fonte: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/16-00055K_Why-it-Matters_Goal-

11_Cities_2p.pdf 
Para saber mais sobre o objetivo # 11, acesse: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/ 
 
 

  



 

CONSUMO E PRODUÇÃO CONSCIENTES. POR QUE ISSO IMPORTA? 

 
https://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/goal12.aspx 

 

Qual é o objetivo aqui? 

Assegurar a sustentabilidade e os padrões de consumo e produção.  
 

Por quê? 

Mais pessoas globalmente são esperadas  para se juntar à classe média ao longo das próximas duas 
décadas. Isso é bom para a prosperidade individual, mas aumentará  a demanda para os já restritos 
recursos naturais. Se nós não agirmos  para mudar nossos padrões de consumo e produção vamos 
causar danos irreversíveis para o nosso meio ambiente. 
 

Quais são alguns dos padrões de Consumo e produção atuais que precisam mudar? 

Existem muitos aspectos de consumo que com mudanças simples podem ter um grande impacto na 
sociedade como um todo. Por exemplo, a cada ano cerca de um terço de todos os alimentos 
produzidos - equivalente a 1,3 bilhão de toneladas no valor de cerca de US$ 1 trilhão – acaba 
apodrecendo nas lixeiras dos consumidores e varejistas, ou estragando devido ao transporte 
deficiente e práticas de colheita,  algo que as empresas precisam abordar. Quando se trata de 
consumidores, famílias utilizam  29% da  energia global e contribuem  com 21% das emissões de CO2 



resultantes. No entanto, se pessoas em todo o mundo mudassem para energia de lâmpadas eficientes, 
o mundo economizaria US$ 120 bilhões por ano. Água a poluição são também uma premente questão 
que precisa de uma solução sustentável. Estamos poluindo a água mais rápido que a natureza pode 
reciclar e purificar em rios e lagos.  
 

Como posso ajudar como uma  empresa? 

É do interesse das empresas encontrar novas soluções que permitam padrões  de consumo e 
produção sustentáveis.  Um melhor entendimento sobre os impactos dos produtos e serviços  sobre o 
meio ambiente e social é necessário. Identificando os principais pontos  dentro da cadeia  de valor, 
onde as intervenções têm o maior potencial para melhorar o impacto no sistema ambiental e social 
como um todo é um primeiro  degrau  crucial. As empresas podem também usar seu poder inovador  
para projetar soluções que tanto podem ativar como inspirar os indivíduos a liderar estilos de vida 
mais sustentáveis, reduzindo impactos e melhorando o bem-estar. 
 

Como posso ajudar como consumidor? 

 Existem duas maneiras principais de ajudar: 1. Reduzir o desperdício e 2. Estar atento ao que você 
compra, escolhendo uma opção sustentável sempre que possível. A redução dos  nossos resíduos pode 
ser feita de várias maneiras, desde garantir que você não jogue fora alimentos até reduzir o consumo 
de plástico – um dos principais poluentes do oceano. Carregar uma sacola reutilizável, recusar-se a 
usar canudos de plástico e reciclar garrafas de plástico são boas maneiras de fazer sua parte todos os 
dias. Fazer compras informadas sobre o que estamos adquirindo também ajuda. Por exemplo, hoje a 
indústria têxtil é o segundo maior poluidor de água limpa, depois da agricultura, e muitas empresas de 
moda exploram trabalhadores têxteis no mundo em desenvolvimento. Se você puder comprar de 
fontes locais e sustentáveis, você pode fazer a diferença e exercer pressão sobre as empresas para que 
adotem práticas sustentáveis.  
 

Fonte: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/16-00055L_Why-it-Matters_Goal-

12_Consumption_2p.pdf 
Para saber mais sobre o objetivo # 12, acesse: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/ 

 
 
  



 

AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA: POR QUE ISSO IMPORTA? 

 

https://cleantechnica.com/2015/10/07/blueprint-success-sustainable-development-goals-2030/ 

 

Qual é o objetivo aqui? 

Tomar medidas urgentes para combater as alterações do clima  e seus impactos. 
 

Por quê? 

A mudança do clima  é causada por atividades humanas e está ameaçando a maneira de como vivemos 
e o futuro do nosso planeta. Ao abordar a mudança do clima, podemos construir um mundo 
sustentável para todos. Mas precisamos agir agora.  
 



A vida das pessoas está realmente sendo afetada pela mudança do clima?  

Sim. Clima severo e aumento do  nível do mar estão afetando pessoas e as suas propriedades em 
países desenvolvidos e em desenvolvimento. De um pequeno agricultor nas Filipinas para um 
empresário em Londres, a mudança climática está afetando a todos, especialmente os pobres e 
vulneráveis, bem como marginalizando grupos como mulheres, crianças e os idosos. 
 

O que acontece se nós não tomarmos  providências? 

Se não for controlada, a  mudança do clima vai desfazer muito dos progressos realizados nos últimos 
anos em desenvolvimento. Ela  pode exacerbar, como já estamos vendo, atuais ameaças como escassez 
de comida e água, o que propicia  que conflitos ocorram. Não fazer nada vai acabar nos custando 
muito mais do que se agirmos agora. Nós temos a oportunidade de tomar atitudes que levem a mais 
empregos, grande prosperidade, e melhores vidas para todos, enquanto reduz a emissão de  gases de 
efeito estufa e permite a construção de resiliência climática.  
 

Podemos resolver este problema ou é tarde demais para agir? 

Nós podemos definitivamente agir sobre a mudança do clima, mas temos que aumentar 
consideravelmente nossos esforços. O mundo deve transformar seus sistemas de energia, indústria, 
transporte, comida, agricultura e florestamento para limitar o aumento da temperatura a menos de 2 
graus, talvez até 1,5. Também precisamos nos adaptar e tornar-nos resilientes aos impactos atuais e 
futuros das alterações climáticas. Em dezembro de 2015, o mundo deu um significativo passo, 
adotando o Acordo de Paris, em que todos os países se comprometeram a tomar medidas para lidar 
com as alterações climáticas. Diversas empresas e os investidores também estão se comprometendo  a 
abaixar suas emissões através da  Agenda da Ação Climática – um esforço informal nascido na Cúpula 
do Clima na ONU, em Nova York, em 2014, para trazer governos, empresas e sociedade civil juntos 
para embarcar em novas iniciativas que promovam ação sobre o clima. 
 

Quanto custaria para resolver esse problema? 

A maneira de pensar sobre isso não é  em termos de quão caro será, mas o quanto irá custar se não 
tomarmos uma atitude. Investimentos são feitos todos os dias – mudar esses investimentos para 
abordar as alterações climáticas faz sentido. No total, o investimento em energia limpa nos setores 
público e privado precisa chegar pelo menos a US$ 1 trilhão por ano até 2030, e mais para construir 
resiliência climática. Isso soa muito, mas considere que de US$ 1,6 trilhão investido em  fornecimento 
global de energia em 2013, quase 70% foi relacionado com combustíveis fósseis. Não obstante, nos 
custos estimados de mitigação, não contam ainda os benefícios da redução da mudança do clima. 
Investimentos de apenas US$ 6 bilhões para redução de risco de desastres  nos próximos 15 anos 
podem resultar em benefícios totais de US$ 360 bilhões em termos de perdas evitadas ao longo do 
tempo de vida do investimento. Agindo agora, salvamos vidas, investimento, e evitamos contratempos 
no progresso obtido até agora. 
 

O que eu posso fazer para ajudar a  alcançar esse objetivo? 

Tem muitas coisas que cada um de nós pode fazer como indivíduo. Quer descobrir o que você pode 
fazer? Clique aqui! 
 



Como as empresas podem agir em prol deste objetivo? 

As empresas podem fazer parte da solução comprometendo-se a descarbonizar suas operações e 
cadeias de suprimentos, da seguinte forma: melhorar a sua eficiência energética; reduzir a pegada de 
carbono de seus produtos, serviços e processos; definir metas de emissões de reduções em 
alinhamento com a ciência do clima; aumentar o investimento em desenvolvimento de inovações e 
inclusive baixo carbono e produtos inteligentes para o clima e serviços; preparar-se para adaptar-se à 
mudança do clima e construir resiliência em sua operações, cadeias de suprimentos e nas 
comunidades em que operam. 
 

Existem outras maneiras de agir em prol da ação climática?  

Indústrias variam muito, então há muitas abordagens. Mão única para obter o seu negócio envolvido é 
se juntar à ONU. Cuidando da iniciativa climática. Lançado em 2007 pelo ex-Secretário-Geral Ban Ki-
moon, a iniciativa ajuda as empresas a avançar em soluções práticas, compartilhar experiências, 
informar política públicas, bem como formar atitudes públicas. 
 
Fonte: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/07/16-00055m_Why-it-Matters_Climate-

Action_3p.pdf 
https://www.ecodebate.com.br/2018/02/20/tome-uma-atitude-coisas-que-voce-pode-fazer-pelos-objetivos-de-
desenvolvimento-sustentavel/ 

Para saber mais sobre o objetivo # 13, acesse:  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods13/ 

http://caringforclimate.org/ 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change-2/ 
 

 
  



 

VIDA NA ÁGUA: POR QUE ISSO IMPORTA? 

 
https://wallhere.com/fr/wallpaper/526521 

 

Qual é o objetivo aqui? 

Conservar e usar com sustentabilidade  os oceanos do mundo, mares e recursos marinhos. 
 

Por quê? 

Oceanos fornecem a chave para os recursos naturais, incluindo alimentos, medicamentos, 
biocombustíveis e outros produtos. Eles ajudam com o colapso e remoção de resíduos e poluição, e 
seus ecossistemas agem como barreiras para reduzir o dano de tempestades. Manter saudáveis os 
oceanos suporta a mitigação da mudança do clima e esforços de adaptação. Você já esteve no litoral? 
Também é um ótimo lugar para turismo e recreação. Ainda mais, Áreas Marinhas protegidas 
contribuem para a redução da pobreza, aumentando a captura de peixes e rendimentos, e melhorando 
a saúde. Elas também ajudam com a igualdade de gênero, pois as mulheres fazem muito do trabalho 
em pesca de pequena escala. O ambiente marinho é o lar de uma impressionante variedade de belas 
criaturas, variando de organismos unicelulares para o maior animal de todos os tempos – a baleia 
Azul. Eles também são o lar de recifes de coral, um dos ecossistemas mais diversos no planeta. 



 

Soa como algo que vale a pena proteger, não?  Então, qual é o problema? 

Níveis crescentes de detritos nos oceanos do mundo estão tendo um grande impacto ambiental e 
econômico. Detritos marinhos impactam a biodiversidade através de emaranhamento ou ingestão 
pelos organismos vivos, que podem matá-los ou impossibilitar até sua reprodução. Quanto aos recifes 
de coral do mundo, há uma grande preocupação, pois cerca de 20% deles foram efetivamente 
destruídos e não mostram perspectivas para recuperação. Cerca de 24% dos recifes restantes estão 
sob risco iminente de colapso através de pressões humanas e mais 26% estão sob uma longa ameaça 
de colapso. Além disso, a gestão marinha imprópria resulta em sobre- pesca. Os benefícios econômicos 
perdidos no setor das pescarias são estimados em torno de US$ 50 bilhões anualmente. O Programa 
Ambiental da ONU estima que o impacto econômico cumulativo das pobres práticas de gestão do 
oceano é de pelo menos US$ 200 bilhões por ano. Na ausência de medidas de mitigação,  a mudança 
climática vai aumentar o custo de danos ao oceano a um adicional de US$ 322 bilhões por ano até 
2050. 
 

Quanto custaria corrigir isso? 

Os custos de tomar atitude são, em grande parte, compensados pelos ganhos a longo prazo. Em termos 
econômicos. A Convenção sobre Diversidade Biológica sugere que ações ampliadas para sustentar o 
oceano global exigem US$ 32 bilhões de custo público único e US$ 21 bilhões de dólares a ano para 
custos recorrentes. 
 

Então o que nós podemos fazer?  

Para áreas de oceano aberto e águas profundas, a sustentabilidade só pode ser alcançada através de 
uma maior cooperação internacional para proteger os habitats vulneráveis. O estabelecimento de 
sistemas abrangentes, eficazes e equitativamente gerenciados de áreas protegidas pelo governo deve 
ser buscado para conservar a biodiversidade e assegurar um futuro sustentável para o setor 
pesqueiro. Em nível local, devemos fazer escolhas amigas do mar, ao comprar produtos ou comer 
alimentos derivados dos oceanos e consumir apenas o que precisamos. Selecionar produtos 
certificados é uma boa forma para começar. Fazer pequenas mudanças em nossas vidas diárias, como 
usar o transporte público e desconectar a eletricidade, economiza energia. Essas ações reduzem nossa 
pegada de carbono, um fator que contribui para o aumento do nível do mar. Devemos eliminar ao 
máximo o uso de plástico e organizar as limpezas de praia. Mais importante ainda, podemos espalhar 
a mensagem sobre a importância da vida marinha e porque precisamos protegê-la.  
 
Fonte: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/14_Why-it-Matters_Goal-14_Life-Below-
Water_3p.pdf 
Para saber mais sobre o Objetivo # 14 ,visite: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods14/ 
 
 



 

VIDA SOBRE A TERRA: POR QUE ISSO IMPORTA? 

 
http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/post-2015/sdg-overview/goal-15.html 

 

Qual é o objetivo aqui? 

Gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, parar e reverter a degradação do 
solo, e interromper a perda de biodiversidade. 
 

Por quê? 

Florestas cobrem quase 31% da área de pouso do nosso planeta. Do ar que respiramos, para a água 
que bebemos, para a comida que comemos – as florestas nos sustentam. Pense nisso: cerca de 1,6 
bilhão de pessoas dependem das florestas para seu sustento. Quase 75% dos  pobres do mundo são 
afetados diretamente pela degradação da terra. Você sabia que  florestas são o lar de mais de 80% de 
todos os espécies terrestres de animais, plantas e insetos?  E das 8.300 raças de  animais conhecidas, 
8% estão extintos e 22% estão em risco de extinção. Biodiversidade e os serviços de ecossistema que 
a sustentam também podem ser a base para a adaptação às alterações climáticas e de estratégias de 
redução de risco de desastre, como também eles podem entregar benefícios que aumentarão a  



resiliência das pessoas aos impactos das mudanças climáticas. Florestas e natureza são também 
importantes para recreação e bem-estar mental. Em muitas culturas, paisagens naturais são 
intimamente ligadas aos valores espirituais, crenças religiosas e ensinamentos tradicionais. 
 

Quanto custaria corrigir o problema?  

O Secretariado do Fórum das Nações Unidas sobre Florestas estima que alcançar o manejo florestal 
sustentável em escala global custaria entre US$ 70 e US$ 160 bilhões por ano. A Convenção sobre 
Diversidade Biológica estima que serão necessários de US$ 150 a US$ 440 bilhões por ano para deter 
a perda de biodiversidade em nível global até meados deste século. 
 

Quanto custaria se não corrigíssemos o problema? 

A biodiversidade fornece múltiplos serviços do nível local ao global, enquanto as respostas à perda de 
biodiversidade variam de emocionais a utilitárias. Por exemplo, estima-se que insetos e outros 
portadores de pólen valham mais de US$ 200 bilhões por ano para a economia global de alimentos. 
Três quartos dos medicamentos prescritos globais de alto nível contêm componentes derivados de 
extratos vegetais, que seriam ameaçados. Desastres naturais causados por ecossistemas afetados pelo 
impacto humano e pela mudança climática já custam ao mundo mais de US$ 300 bilhões por ano. O 
desmatamento e a degradação florestal resultam na perda de habitat para todas as espécies, uma 
diminuição na qualidade da água doce, um aumento na erosão do solo, degradação da terra e maiores 
emissões de carbono na atmosfera. Em resumo, não tomar medidas sobre as florestas impacta tanto a 
saúde do planeta quanto nossas comunidades. 
 

O que podemos fazer?  

Inevitavelmente, nós mudamos os ecossistemas dos quais fazemos parte através de nossa presença – 
mas podemos fazer escolhas que afirmam a diversidade ou a desvalorizam. Algumas coisas que 
podemos fazer para ajudar incluem a reciclagem, uma dieta de origem sustentável e produzida 
localmente, consumindo apenas o que precisamos, e limitando o uso de energia através de sistemas 
eficientes de aquecimento e resfriamento. Devemos também ser respeitosos com a vida selvagem e 
participar apenas de oportunidades de ecoturismo que sejam executadas com responsabilidade e 
ética, a fim de evitar distúrbios na vida selvagem. Áreas protegidas bem geridas apoiam ecossistemas 
saudáveis, que por sua vez mantêm as pessoas saudáveis. Portanto, é fundamental assegurar o 
envolvimento das comunidades locais no desenvolvimento e gestão dessas áreas protegidas.  
 
Fonte: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/15_Why-it-Matters_Goal15__Life-on-
Land_3p.pdf 

Para saber mais sobre o Objetivo # 15, visite:  https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/ 

 
 

 



PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES: POR QUE ISSO IMPORTA? 

 

http://www.gfintegrity.org/dear-owg-support-sustainable-development-support-goal-16/ 

 

Qual é o objetivo aqui? 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar acesso 
à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.  
 

Por quê?  

Sociedades pacíficas, justas e inclusivas são necessárias para atingir os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). As pessoas em todos os lugares precisam estar livres do medo de todas as formas 
de violência e se sentirem seguras enquanto vivem suas vidas, qualquer que seja sua etnia, fé ou 
orientação sexual. Para promover os ODS, precisamos de instituições públicas efetivas e inclusivas que 
possam oferecer educação e saúde de qualidade, políticas e economias justas e proteção ambiental 
inclusiva. 
 

O que precisa ser feito para resolver isso? 

Para alcançar a paz, justiça e inclusão, é importante que governos, sociedade civil e comunidades 
trabalhem em conjunto para implementar soluções duradouras para reduzir a violência, proporcionar 
justiça, combater a corrupção e assegurar a participação inclusiva em todos os momentos. A liberdade 
de expressar opiniões, em particular e em público, deve ser garantida. As pessoas devem poder 
contribuir para decisões que afetam suas vidas. Leis e políticas devem ser aplicadas sem qualquer 
forma de discriminação. As disputas precisam ser resolvidas através de sistemas políticos e de justiça 
em funcionamento. Instituições nacionais e locais devem ser responsáveis e precisam estar presentes 
para prestar serviços básicos às famílias e comunidades de maneira equitativa e sem a necessidade de 
subornos. 
 

Como esse objetivo se aplica a mim, onde quer que eu more?  

Crimes que ameaçam a fundação de sociedades pacíficas, incluindo homicídios, tráfico e outros crimes 
organizados, bem como leis ou práticas discriminatórias, afetam todos os países. Mesmo as maiores 
democracias do mundo enfrentam grandes desafios para lidar com a corrupção, o crime e as violações 
dos direitos humanos para todos em casa. 



 

Qual seria o custo de não agir agora?  

A violência armada e a insegurança têm um impacto destrutivo no desenvolvimento de um país, 
afetando o crescimento econômico e, muitas vezes, resultando em queixas de longa data entre as 
comunidades. A violência, em todas as suas formas, tem um impacto generalizado nas sociedades. A 
violência afeta a saúde, o desenvolvimento e o bem-estar das crianças e sua capacidade de prosperar. 
Causa trauma e enfraquece a inclusão social. A falta de acesso à justiça significa que os conflitos 
permanecem sem solução e as pessoas não podem obter proteção e reparação. Instituições que não 
funcionam de acordo com leis legítimas são propensas a arbitrariedade e abuso de poder, e menos 
capazes de prestar serviços públicos a todos. Excluir e discriminar não apenas viola os direitos 
humanos, mas também causa ressentimento e animosidade, e pode dar origem à violência. 
 

O que você pode fazer? 

Tenha um interesse genuíno no que seu governo está fazendo. Aumente a conscientização em sua 
comunidade sobre as realidades da violência e a importância de sociedades pacíficas e justas, e 
identificar como você pode buscar os ODS em sua vida diária. Exercite seu direito de responsabilizar 
aqueles que você elegeu. Exercite seu direito à liberdade de informação e compartilhe sua opinião com 
seus representantes eleitos. Seja a mudança – promova a inclusão e o respeito por pessoas de 
diferentes origens étnicas, religiões, gênero, orientações sexuais ou opiniões diferentes. Juntos, 
podemos ajudar a melhorar as condições para uma vida de dignidade para todos.  
 
Fonte: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/01/16-

00055p_Why_it_Matters_Goal16_Peace_new_text_Oct26.pdf 
Para saber mais sobre o Objetivo # 16, visite: 

http://www.estrategiaods.org.br/ 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/ 
 
 

  



 

PARCERIAS: POR QUE ISSO IMPORTA? 

 
http://www.developnaija.com/targets-for-sustainable-development-goal-17-develop-naija/ 

 

Qual é o objetivo aqui?  

Revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável . 
 

Por quê? 

Em 2015, os líderes mundiais adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que visa 
acabar com a pobreza, combater as desigualdades e combater as mudanças climáticas. Precisamos que 
todos se unam – governos, sociedade civil, cientistas, academia e setor privado – para alcançar as 
metas de desenvolvimento sustentável.  
 

Por que isso importa para mim? 

 Nós estamos todos juntos nisso. A Agenda, com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é 
universal e exige ações de todos os países, tanto dos países desenvolvidos quanto dos países em 
desenvolvimento, para garantir que ninguém seja deixado para trás. 
 

Como parceiros, o que precisamos fazer para alcançar a Agenda? 



Precisamos mobilizar recursos existentes e adicionais – desenvolvimento de tecnologia, recursos 
financeiros, capacitação – e os países desenvolvidos precisarão cumprir seus compromissos oficiais de 
assistência ao desenvolvimento. As parcerias multissetoriais serão cruciais para alavancar as 
interligações entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para aumentar sua eficácia e 
impacto e acelerar o progresso na consecução dos Objetivos. 
 

Como podemos garantir que os recursos necessários sejam efetivamente mobilizados e 
monitorados?  

Esta será principalmente a responsabilidade dos países. Revisões de progresso deverão ser realizadas 
regularmente em cada país, envolvendo a sociedade civil, empresas e representantes de vários grupos 
de interesse. No nível regional, os países compartilharão experiências e abordarão questões comuns, 
enquanto, anualmente, nas Nações Unidas, o Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento 
Sustentável (HLPF), avaliará os progressos em nível global, identificando lacunas e questões 
emergentes, e recomendando ações corretivas. 
 

O que nós podemos fazer para ajudar? 

Juntar-nos, criarmos um grupo em nossa comunidade local que procure mobilizar ações sobre a 
implementação dos ODS. Incentivarmos nossos  governos a fazer parcerias com empresas para a 
adoção dos ODS. Registrarmos nossas iniciativas na Plataforma de Parcerias ODS para informar, 
educar, fazer contatos e nos inspirarmos!  
 

Fonte: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-
content/uploads/2017/02/ENGLISH_Why_it_Matters_Goal_17_Partnerships.pdf 

Para saber mais sobre o Objetivo # 17, visite:  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods17/ 
http://www.estrategiaods.org.br/pnud-lanca-plataforma-online-de-captacao-de-recursos-para-objetivos-globais/ 

www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
 
 


