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No final da sessão, os participantes estarão em condições de:

•  Conhecer os fundamentos da decisão das Nações Unidas, Transformar o Nosso 
Mundo: Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável;


•  Conhecer os principais desafios da Sustentabilidade através dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável.


OBJETIVOS



SUSTENTABILIDADE
é sobre encontrar um novo modelo de desenvolvimento 
que socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável, 
ou seja, adequado à capacidade de regeneração dos 
recursos do planeta. 



Económico

PILARES DA SUSTENTABILIDADE



PILAR ECONÓMICO

Apoiar o desenvolvimento económico das sociedades nas quais operamos 
orientados para  bons modelos de governação e estabilidade. 

 
Promover desenvolvimento económico com  integridade, transparência e 

respeito pelos direitos humanos e o ambiente. 



PILAR AMBIENTAL

Adaptação às  alterações climáticas 
Energia 
Água 
Emissões para a atmosfera 
Biodiversidade 

Abordar os riscos ambientais e alavancar 
oportunidades, reconhecendo que o destino das 

nossas atividades está ligado ao destino do planeta. 



PILAR SOCIAL
Direitos humanos 
Educação para o desenvolvimento 
Ética e integridade 
Cadeia de Abastecimento 

Gerir impactes e 
oportunidades 

que afetam 
colaboradores, 

trabalhadores da 
cadeia de valor, 

clientes e 
comunidades 

locais. 



Disponível em: 
http://pmesustentavel.apee.pt/index.php/pt/ 



O PARADIGMA DA SUSTENTABILIDADE
O ATUAL MODELO DE DESENVOLVIMENTO…

Industrialização

Foco no 
crescimento 
económico

Globalização

Sociedade de 
consumo

Esgotamento 
dos recursos 

naturais

Disparidades 
mundiais

Enfoque nos 
direitos



Victor Lebow, Economista, em 1955 publica um artigo que dá o início à sociedade de 
consumo

“A nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo nossa 
forma de vida, que tornemos a compra e uso de bens em rituais, que 
procuremos a nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego, no 
consumo. Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, 
substituídas e descartadas a um ritmo cada vez maior”. 

PLANEAMENTO DO CONSUMISMO



•  Alterar os ideais de “ter” para “ser” e desta forma alterar os padrões de consumo, 
mobilidade, etc.

•  Reconhecer a necessidade de “contabilizar” o ambiental e o social – novo “PIB”
–  Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
–  Diretiva sobre relato de informação não financeira

•  Globalizar a responsabilidade (combate ao dumping social)
•  Legislação voluntária internacional (soft law)
•  Mobilizar a opinião pública – nova cidadania
•  Criar um ambiente de cooperação com e entre stakeholders





SOLUÇÕES
UM NOVO MODELO DE DESENVOLVIMENTO…



2015  
Foram definidos os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável.  
 
Os Objetivos consubstanciam a nova agenda de ação 
até 2030, designada AGENDA 2030, que se baseia nos 
progressos e lições aprendidas com os 8 Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio, entre 2000 e 2015.  
 
A Agenda é fruto do trabalho conjunto de governos e 
cidadãos de todo o mundo que pretende criar um novo 
modelo global para erradicar a pobreza, promover a 
prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o 
ambiente e combater as alterações climáticas.  

A Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável 

foi adotada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 

setembro de 2015.  
De natureza universal e 

inclusiva, esta Agenda abrange 
17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e 169 metas, que 
abarcam preocupações 

sociais, económicas e 
ambientais, transversais a 

todos os países. 
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PESSOAS

PROSPERIDADE

PLANETA

PAZ

PARCERIAS

Acabar com a pobreza e combater as desigualdades: ODS 1,2,10 
Assegurar vidas saudáveis, conhecimento e inclusão de mulheres e 
crianças: ODS 3,4 e 5 

Criar uma economia forte, inclusiva e transformadora: ODS 6, 7, 8, 9, 
11 e 12 

Proteger os ecossistemas para todas as sociedades e para as 
crianças: ODS 13, 14 e 15 

Promover sociedades seguras e em paz e instituições fortes: ODS 16 
 

Estabelecer parcerias globais para o desenvolvimento sustentável: 
ODS 17 

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DO DS



AGENDA 2030 
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

•  Uma agenda universal 
•  17 objetivos, 169 metas e 230 indicadores
•  É uma estrutura indivisível
•  Existem interações entre todos os objetivos e metas
•  Se os países ignorarem as sobreposições poderão perder 

oportunidades
•  As parcerias multistakeholder são fundamentais para uma 

implementação  bem sucedida dos ODS



AGENDA 2030 
INTERAÇÕES DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

Interação positiva 
Assegurar acesso à eletricidade (ODS 
7.1) reforça captar água do solo e os 
sistemas de irrigação (ODS 2.3). 
Fortalecer a capacidade de adaptação 
aos riscos das alterações climáticas 
(ODS 13.1) reduz o grau de destruição 
dos desastres naturais (ODS 2.4) 

Interação positiva 
Proporcionar o acesso a eletricidade 
nos meios rurais (ODS 7.1) promove a 
educação (ODS 4.7 e outras metas do 
ODS 4), porque torna possível estudar 
ou fazer trabalhos de casa à noite. 

Interação negativa 
Proteção absoluta das reservas naturais 
(ODS 15.1 e 15.4) reduz o número de 
locais disponíveis para recreio e lazer. 

Interação negativa 
Acelerar o consumo para gerar 
crescimento económico (ODS 8.4) pode 
interagir negativamente com a redução 
de resíduos (ODS 12.5) e mitigação das 
alterações climáticas (13.3) 



O Instituto Nacional de 
Estatística (INE) lançou a 

primeira publicação nacional 
de acompanhamento 

estatístico da Agenda 2030 
da ONU, intitulada “Objetivos 

de Desenvolvimento 
Sustentável: Indicadores 

para Portugal | Agenda 
2030”. 
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O indicador evolui no sentido desejável ou já 
atingiu os resultados desejados 
 
 
O indicador evolui no sentido contrário ao desejável  
 
 
Sem alterações 
 
Sem avaliação (e.g. série demasiado curta ou 
irregular; inconclusivo) 

AGENDA 2030 
OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

PORTUGAL 



OPORTUNIDADES 
PARA AS 

EMPRESAS 
DECORRENTES 

DOS OBJETIVOS 
GLOBAIS 

Fonte: Business and 
Sustainable Development 
Commission, Relatório 
Better business, better 
world, 2017 


