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O que são os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
são um apelo global à ação para acabar com a
pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e
garantir que as pessoas, em todos os lugares,
possam desfrutar de paz e de prosperidade.
Estes são os objetivos para os quais as Nações
Unidas estão contribuindo a fim de que
possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil.

ONU

Os 17 ODS são integrados e indivisíveis.
Integrados, pois refletem de forma equilibrada,
as três dimensões do desenvolvimento
sustentável: social, econômica e ambiental.
Indivisíveis, pois não será possível avançar
apenas um dos ODS, será necessário trabalhar
em prol de todos os 17 ODS para tornar o
desenvolvimento sustentável uma realidade.
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HISTÓRICO
ODM

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM
surgiram em 2000, por meio da Declaração do Milênio
das Nações Unidas, adotada pelos 191 Estados
membros, inclusive o Brasil. Consistiu em um em um
esforço internacional para alcançar desenvolvimento em
setores e temas como: meio ambiente, direitos humanos
e das mulheres, igualdade social e racial. .

A agenda previa seu cumprimento até 2015. Foram
estabelecidos 8 objetivos, com 21 metas, mensurados e
comparados entre os países por meio de 60 indicadores.
O Brasil atingiu ótimos resultados em perspectiva
federal, esforçando-se ao final para cumprimento das
metas nos âmbitos municipais.
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HISTÓRICO
ODS

Precedidos de dicussões iniciadas na
Rio+20, os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável - ODS surgiram por meio do
documento adotado pela Assembleia
Geral da ONU em 2015: “Transformando
o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável”.

A agenda prevê seu cumprimento até 2030. Foram
estabelecidos 17 objetivos, com 169 metas, mensurados e
comparados entre os países por meio de 231 indicadores.
Um dos principais movimentos diferenciais é o envolvimento
mais explícito de outros atores sociais, para além do
governo, como empresas, sociedade civil e academia
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OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

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

Acabar com a fome, alcançar a segurança
alimentar e melhoria da nutrição e
promover a agricultura sustentável

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

Assegurar a educação inclusiva e equitativa
de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos

Alcançar a igualdade de
gênero e empoderar todas
as mulheres e meninas

Assegurar a disponibilidade e
a gestão sustentável da água
e saneamento para todos
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OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Assegurar o acesso confiável,
sustentável, moderno e a preço
acessível à energia para todos

Promover o crescimento econômico sustentado,
inclusivo e sustentável, o emprego pleno e
produtivo e o trabalho decente para todos

Construir infraestruturas resilientes,
promover a industrialização inclusiva
e sustentável e fomentar a inovação

Reduzir a desigualdade
dentro dos países e entre eles

Tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis

Assegurar padrões de produção e
de consumo sustentáveis
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OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Tomar medidas urgentes
para combater a mudança
do clima e seus impactos

Conservar e promover o uso sustentável dos
oceanos, dos mares e dos recursos marinhos
para o desenvolvimento sustentável

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

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

Fortalecer os meios de implementação
e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável
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ODS NO
BRASIL
http://www4.planalto.gov.br/ods/
assuntos/sobre-os-ods
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ODS NO
BRASIL
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Há trabalho a fazer.
Use máscara.

Obrigada.
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