GUIA ODS

CO N HE ÇA O S O B JET I VOS D E
D E S E N V O L V I M E N T O S US T EN T ÁVEL

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definem as prioridades e aspirações de
desenvolvimento sustentável global para 2030. Trata-se de uma iniciativa da ONU que lista 17 objetivos,
interconectados entre si, abordando os principais desafios de desenvolvimento enfrentados pelo planeta.
Esses objetivos ramificam-se em 169 metas a serem atingidas e 231 indicadores.
Eles foram construídos com base nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), completando as
metas que não foram atingidas e respondendo a novos objetivos. Exigem uma ação mundial entre os
governos, as empresas e a sociedade civil para acabar com a pobreza e criar uma vida com dignidade
e oportunidades para todos, considerando os limites do planeta e com foco nos “cinco Ps”: Pessoas,
Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias.
Este material foi elaborado tendo como referência as informações em: ONU. Nações Unidas Brasil,
2022. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
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ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA
O ODS 1 pretende acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.
Em um mundo confrontado pelos crescentes desafios para o desenvolvimento, a Agenda 2030 reconhece
que a erradicação da pobreza, em todas as suas formas, é o maior desafio global para atingirmos o
desenvolvimento sustentável. Por isso, a grande prioridade do desenvolvimento sustentável deve ser os
mais pobres e vulneráveis: ninguém será deixado para trás!
Para tratar essa questão, até 2030, os países precisam adotar planos de ação para reduzir, pelo menos à
metade, a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, vivendo na pobreza, em todas
as suas dimensões. É preciso garantir direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a
serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e recursos naturais para os cidadãos, com foco
naqueles em situação de mais vulnerabilidade. Além de reduzir a exposição e sua fragilidade diante
eventos extremos relacionados ao clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais.
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2

FOME ZERO
E AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL

FOME ZERO
E AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL
ODS 2 tem por meta acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e
promover a agricultura sustentável.
O objetivo é garantir que todas as pessoas - especialmente as crianças - tenham acesso suficiente
a alimentos nutritivos durante todos os anos. Para isso, é necessário promover práticas agrícolas
sustentáveis, por meio do apoio à agricultura familiar, do acesso equitativo à terra, à tecnologia e ao
mercado. Para erradicar a fome, má nutrição e garantir alimentação suficiente para todos, principalmente
nos primeiros anos de vida, é necessário investir em sistemas sustentáveis de produção de alimentos.
Implementar práticas agrícolas responsáveis para fortalecer a capacidade do meio ambiente à adaptação
às diversidades climáticas como secas, aquecimento global, inundações entre outros. Outra meta a
se destacar é a busca pelo aumento da produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de
alimentos, particularmente das mulheres e agricultores familiares bem como atender às necessidades
nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas.
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3

SAÚDE E
BEM-ESTAR

SAÚDE E
BEM-ESTAR
O ODS 3 pretende assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
Apesar dos progressos históricos na redução da mortalidade infantil, as doenças crônicas e aquelas
resultantes de desastres continuam a ser os principais fatores que contribuem para a pobreza e para
a privação dos mais vulneráveis. O objetivo é colocar em prática metas integradas que abordam a
promoção da saúde e bem estar como essenciais ao fomento das capacidades humanas.
São prioridades do objetivo: reduzir a mortalidade infantil e materna; acabar com a epidemia de aids,
tuberculose, malária e doenças tropicais; promover a saúde mental e o bem-estar; assegurar acesso
universal a serviços de saúde sexual e reprodutiva; prevenir e tratar o abuso de drogas narcóticas e uso
nocivo do álcool; apoiar a pesquisa de vacinas e medicamentos; reduzir o número de mortes e ferimentos
por acidentes em estradas; melhorar a capacidade de prevenção a riscos nacionais e globais de saúde;
aumentar o financiamento da saúde e o desenvolvimento dos profissionais da saúde, principalmente
nos países em desenvolvimento.
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EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE
O ODS 4 busca assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos.
Na Agenda 2030, a proposta para a educação é bem mais ampla. As metas propõem educação de
qualidade, equitativa e inclusiva ao longo da vida baseada nos princípios de direitos humanos e
desenvolvimento sustentável.
A promoção da capacitação e empoderamento dos indivíduos é o centro deste objetivo, ampliando as
oportunidades das pessoas mais vulneráveis no caminho do desenvolvimento. Para o atingimento do
objetivo, são propostas metas para o aumento do contingente de professores qualificados, inclusive por
meio da cooperação internacional para a formação dos profissionais. Além de melhoria nas instalações
educacionais adequadas às crianças com necessidades especiais e a promoção de um ambiente
seguros, não violentos e inclusivos.
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5

IGUALDADE
DE GÊNERO

IGUALDADE
DE GÊNERO
O ODS 5 tem por objetivo alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
A igualdade de gênero não é apenas um direito humano fundamental, mas a base necessária para a
construção de um mundo pacífico, próspero e sustentável. O desenvolvimento sustentável não será
alcançado se as barreiras tangíveis e intangíveis que impedem o pleno desenvolvimento e exercício das
capacidades de metade da população não forem eliminadas.
Dentre as metas estabelecidas, o objetivo visa a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento
de todas as mulheres e meninas, em todos os níveis; acabar com todas as formas de discriminação,
violência e práticas nocivas; promover o empoderamento, garantindo igualdade de oportunidades em
liderança e decisão, acesso aos recursos econômicos, à propriedade e às tecnologias; valorizar o trabalho
doméstico o assegurar o acesso à saúde sexual e reprodutiva; adotar políticas e legislação exequível.
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6

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO
O ODS 6 pretende garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos.
O objetivo aborda o acesso universal e equitativo à água potável; acesso ao saneamento; redução da
poluição, eliminação do despejo e redução da liberação de produtos químicos e materiais perigosos;
aumento da reciclagem e da reutilização segura da água; implementação da gestão integrada dos recursos
hídricos e a proteção dos ecossistemas relacionados com a água – como florestas, rios, aquíferos e
lagos –, seja por meio da cooperação internacional, seja pelo fortalecimento das comunidades locais.
O abastecimento de água potável e o esgoto sanitário e a coleta de resíduos são alguns serviços que
melhoram a qualidade de vida das comunidades, desde a segurança alimentar e energética à saúde
humana e ambiental.
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ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL
O ODS 7 tem por objetivo assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à
energia para todos.
Atender às necessidades da economia e proteger o meio ambiente é um dos grandes desafios para o
desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, o objetivo 7 propõe o esforço coletivo global de todos os
países para garantir acesso à energia barata a todos e de forma sustentável.
Para isso, é necessário expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de
serviços de energia modernos e sustentáveis; e reforçar a cooperação internacional para facilitar o
acesso à pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética
e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas.
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TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO
O ODS 8 pretende promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego
pleno e produtivo e o trabalho decente para todos.
Esse ODS reconhece a urgência de erradicar o trabalho forçado e formas análogas ao do trabalho
escravo, bem como o tráfico de seres humanos, de modo a garantir a todos e todas o alcance pleno
de seu potencial e capacidades e propõem o crescimento econômico e crescimento dissociado de
degradação ambiental; produtividade por diversificação, modernização tecnológica, inovação e foco
em setores de alto valor agregado e intensivos em mão de obra; emprego pleno e produtivo, trabalho
decente, direitos trabalhistas e ambientes de trabalho seguros; empreendedorismo, micro, pequenas
e médias empresas; eficiência dos recursos globais no consumo e na produção; turismo sustentável;
serviços bancários, financeiros e de seguros para todos.
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INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRAESTRUTURA

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRAESTRUTURA
O ODS 9 pretende construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação.
Garantir a igualdade de acesso à tecnologias é crucial para promover a informação e conhecimento
para todos. As metas para esse objetivo visam à construção de estruturas resilientes e modernas;
fortalecimento industrial de forma eficiente; apoio ao desenvolvimento tecnológico e à pesquisa;
fomento da inovação, com valorização da micro e pequena empresa e inclusão dos mais vulneráveis
aos sistemas financeiros e produtivos, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor
e mercados.
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REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES
O ODS 10 tem a meta de reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.
A desigualdade é um problema global que requer soluções integradas e esforço de todos os países
para enfrentar a questão da desigualdade tanto entre os países, como dentro deles mesmos e, assim,
conseguir um desenvolvimento mais equitativo.
Um dos focos mais importantes desse objetivo é o desafio contemporâneo das migrações e fluxos
de pessoas deslocadas entre países e regiões devido a conflitos, eventos climáticos extremos ou
perseguições de quaisquer tipo. O ODS propõe o crescimento da renda dos 40% da população mais
pobre; inclusão social, econômica e política de todos; legislação, políticas e ações para a promoção
de igualdade de oportunidades; políticas fiscal, salarial e de proteção social; regulamentação e
monitoramento dos mercados e instituições financeiras globais; representação e voz mais forte dos
países em desenvolvimento nas decisões de instituições econômico-financeiras internacionais globais;
políticas de migração planejadas e bem geridas.
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CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS
O ODS 11 pretende tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis.
Transformar significativamente a construção e a gestão dos espaços urbanos é essencial para que o
desenvolvimento sustentável seja alcançado. Temas intrinsecamente relacionados à urbanização, como
mobilidade, gestão de resíduos sólidos e saneamento, estão incluídos nas metas do ODS 11, como:
garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a preço acessível; proporcionar o acesso
a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos; aumentar a
urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos
humanos; fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo;
reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes; reduzir o
impacto ambiental negativo per capita das cidades; proporcionar o acesso universal a espaços públicos
seguros; apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas.
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CONSUMO E
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CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS
O ODS 12 busca assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
A meta é promover a eficiência do uso de recursos energéticos e naturais, da infraestrutura sustentável e
do acesso a serviços básicos. Esse ODS reafirma a necessidade de mudança dos padrões insustentáveis
para práticas sustentáveis, garantindo a proteção da base de recursos naturais, priorizando a informação,
a gestão coordenada, a transparência e a responsabilização dos atores consumidores desses recursos
como ferramentas chave para o alcance de padrões mais sustentáveis de produção e consumo. Além
disso, o objetivo incentiva as empresas a adotarem práticas sustentáveis e a integrar informações de
sustentabilidade em seu ciclo de relatórios.
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AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA
ODS 13 pretende tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos.
Esse objetivo diz respeito ao desafio de melhor compreender as questões relacionadas às mudanças
climáticas e ao seu impacto no dia a dia, tendo como metas: reforçar a resiliência e a capacidade
de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países; integrar
medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais; melhorar a
educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação da
mudança do clima, adaptação, redução de impacto e alerta precoce. Também prevê implementar o
compromisso assumido pelos países desenvolvidos partes da Convenção Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima para a meta de mobilizar todas as fontes, para atender às necessidades dos
países em desenvolvimento.
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VIDA NA
ÁGUA

VIDA NA
ÁGUA
O ODS 14 tem por objetivo promover o uso sustentável dos recursos marinhos e proteger a biodiversidade.

O meio ambiente marinho - inclusive os oceanos e todos os mares, bem como as zonas costeiras
adjacentes - forma um todo integrado que é um componente essencial do sistema que possibilita
a existência de vida sobre a Terra, além de ser uma riqueza que oferece possibilidades para um
desenvolvimento sustentável.
No entanto, destacam-se alertas importantes sobre os cuidados com essa riqueza, especialmente
a poluição marinha, que vem ocorrendo cada vez com maior frequência, levando a dizimar espécies
aquáticas, entre outros danos. Assim, até 2030, os países devem aumentar os benefícios econômicos,
a partir do uso sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da
pesca, aquicultura e turismo.
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VIDA
terrestre

VIDA
TERRESTRE
O ODS 15 tem por objetivo proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres,
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e
deter a perda da biodiversidade.

Com o objetivo de interromper esse processo de degradação da terra e deter a perda da biodiversidade,
a nova agenda prioriza o uso sustentável dos recursos naturais em cadeias produtivas e em atividades
de subsistência de comunidades, como: deter o desmatamento; restaurar florestas degradadas e
aumentar o florestamento, reflorestamento; reduzir a desertificação, secas e inundações; ecossistemas
de montanha; reduzir a degradação de habitat naturais, recursos genéticos e perda de biodiversidade;
acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e fauna protegidas, e abordar tanto a demanda
quanto a oferta de produtos ilegais da vida selvagem; deter o impacto de espécies exóticas invasoras
em ecossistemas terrestres e aquáticos; promover a implementação da gestão sustentável de todos os
tipos de florestas, ecossistemas e biodiversidade x planejamento nacional e local x desenvolvimento.
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EFICAZES

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES
O ODS 16 procura promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas
em todos os níveis.
Para cumprir com este ODS, é necessário viabilizar o acesso à informação e proteção às liberdades
fundamentais; identidade legal: certidão de nascimento; acesso à justiça; instituições eficazes,
responsáveis e transparentes; competências e habilidades para prevenir e combater a violência e
o crime (mortalidade por violência, combate à exploração sexual, ao tráfico de pessoas e à tortura,
violência contra crianças, crime organizado, corrupção, suborno, terrorismo e práticas criminosas,
especialmente aquelas que ferem os direitos humanos.; decisões responsivas, inclusivas, participativas
e representativas; leis para o desenvolvimento sustentável; participação na governança global.
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PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO
O ODS 17 busca fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento
sustentável.

O ODS trata da cooperação, que inclua todos os setores interessados e as pessoas afetadas pelos
processos de desenvolvimento, para fortalecer e estimular parcerias internacionais e nacionais para o
desenvolvimento sustentável, mobilizando e compartilhando conhecimento. Propõe que elas aconteçam
nas áreas de finanças, tecnologia, capacitação para a implementação dos ODS, comércio internacional,
políticas macroeconômicas, parcerias multissetoriais e no monitoramento de dados para viabilizar a
prestação de contas com maior qualidade.
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DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO:
COORDENAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
FERNANDA FAVORATTO MARTINS BUTENAS
CONSULTORA EM GESTÃO PARA A SUSTENTABILIDADE
fernanda.favoratto@sistemafiep.org.br
(41) 3271-9347

