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OBJECTIVOS 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

AGENDA 2030 

 01. «Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em 

todos os lugares 

 

 02. «Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, 

melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável» 

 

 03. «Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o 

bem-estar para todos, em todas as idades 

 

 04. «Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e 

equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao 

longo da vida para todos» 



 05. «Alcançar a igualdade de género e dar poder a todas 

as mulheres e jovens» 

 

 06. «Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da 

água potável e do saneamento para todos», 

 

 14. «Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, 

mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento 

sustentável» 

 

 15. «Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 

florestas, combater a desertificação, travar e reverter a 

degradação dos solos e travar a perda de biodiversidade 



 12. Garantir padrões de consumo e de produção 

sustentáveis» 

 

 07. «Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, 

sustentáveis e modernas para todos» 

 

 13. «Adoptar medidas urgentes para combater as 

alterações climáticas e os seus impactos» 

 

 08. «Promover o crescimento económico inclusivo e 

sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho 

digno para todos» 

 

 09. «Construir infra-estruturas resilientes, promover a 

industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a 

inovação» 



 11.  «Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, 

resilientes e sustentáveis» 

 

 16. «Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça 

para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas a todos os níveis», e 

 

 17. «Reforçar os meios de implementação e revitalizar a 

parceria global para o desenvolvimento sustentável» 



PLANO DECENAL 

2012 / 2022 
• 1. Implementar o Plano Decenal de Programas de Produção e Consumo 

Sustentáveis, com todos os países a tomar medidas, e os países 

desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e 

as capacidades dos países em desenvolvimento. 

 

2. Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos 

naturais. 

 

3. Até 2030, reduzir para metade o desperdício de alimentos per capita a 

nível mundial, de retalho e do consumidor, e reduzir os desperdícios de 

alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo os 

que ocorrem pós-colheita. 

 

 



• 4. Até 2020, alcançar a gestão  ambientalmente saudável dos produtos 

químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, 

de acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir 

significativamente a libertação destes para o ar, água e solo, para 

minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio 

ambiente. 

 

5. Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio 

da prevenção, redução, reciclagem e reutilização. 

 

6. Incentivar as empresas, especialmente as de grande dimensão e 

transnacionais, a adoptar práticas sustentáveis e a integrar informação 

sobre sustentabilidade nos relatórios de actividade 

 



• 7. Até 2020, alcançar a gestão o ambientalmente saudável dos produtos 

químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de 

acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir 

significativamente a libertação destes para o ar, água e solo, para 

minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio 

ambiente. 

 

8. Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 

prevenção, redução, reciclagem e reutilização. 

 

9. Incentivar as empresas, especialmente as de grande dimensão e 

transnacionais, a adoptar práticas sustentáveis e a integrar informação 

sobre sustentabilidade nos relatórios de actividade 

 



 

 

 

• 8. Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as 

políticas e prioridades nacionais. 

 

9. Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham 

informação relevante e consciencialização para o desenvolvimento 

sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. 

 

10. Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer as suas capacidades 

científicas e tecnológicas para mudarem para padrões mais sustentáveis de 

produção e consumo. 

 

11. Desenvolver e implementar ferramentas para monitorizar os impactos do 

desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, que gera 

empregos, promove a cultura e os produtos locais. 

 

 



• 12. Racionalizar subsídios ineficientes nos combustíveis fósseis, que 

encorajam o consumo exagerado, eliminando as distorções de 

mercado, de acordo com as circunstâncias nacionais, inclusive através 

da reestruturação fiscal e da eliminação gradual desses subsídios 

prejudiciais, caso existam, para reflectir os seus impactos ambientais, 

tendo plenamente em conta as necessidades específicas e condições 

dos países em desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos 

adversos sobre o seu desenvolvimento de uma forma que proteja os 

pobres e as comunidades afectadas. 

 





Objectivos de Desenvolvimento 

Sustentável 

 Agenda 2030 
 1. Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os 

lugares 

 

2. Erradicar a fome, atingir a segurança alimentar e a melhoria 

alimentar e promover a agricultura sustentável 

 

3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 

todos, em todas as idades 

 

4. Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e 

equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao 

longo da vida para todos 

 



5. Alcançar a igualdade de género e conferir poder a todas as 

mulheres e jovens 

 

6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água 

potável e do saneamento para todos 

 

7. Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e 

modernas para todos 

 

8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, 

o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos 

 

9. Construir infra-estruturas resilientes, promover a 

industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação 



10. Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre 

países 

 

11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, 

resilientes e sustentáveis 

 

12. Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis 

 

13. Adoptar medidas urgentes para combater as alterações 

climáticas e os seus impactos* 

 

14. Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares 

e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável 

 

 

 



15. Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 

florestas, combater a desertificação, travar e reverter a 

degradação dos solos e travar a perda de biodiversidade 

 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça 

para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas a todos os níveis 

 

17. Reforçar os meios de implementação e revitalizar a 

Parceria Global para o Desenvolvimento Sustentável 

 













DOMÍNIOS A ABARCAR 

• Bases políticas para um futuro sustentável (Intróito) 

•   

• Da economia linear à economia circular 

•   

• Sustentabilidade do prado ao prato 

•   

• Energia, edifícios e mobilidade orientados para o futuro 

•   

• Assegurar uma transição socialmente justa 

•   

• Elementos viabilizadores transversais da transição para a 

sustentabilidade 

•   

• Educação, ciência, tecnologia, investigação, inovação e digitalização 

•   



• Financiamento, fixação de preços, fiscalidade e 

concorrência 

•   

• Comportamentos empresariais responsáveis, 

responsabilidade social das empresas e novos modelos 

de negócio 

•   

•  Comércio aberto e assente em normas 

•   

•  Governação e coerência estratégica a todos os níveis 

•   

•  A UE enquanto pioneira do desenvolvimento 

sustentável a nível mundial... 

 

 



TEMAS A VERSAR 

 01. Da economia linear à economia circular 

 

 02. Da sustentabilidade do prado ao prato 

 

 03. Produtos: durabilidade (a obsolescência programada) 

 

 04. Produtos: sustentabilidade 

 

 

 



  05. Edifícios: sustentabilidade, eficiência 

energética 

 

 06. Transportes: mobilidade urbana 

 



COMPORTAMENTOS A ADOPTAR 
 PARA UM CONSUMO MAIS SUSTENTÁVEL 

 
CONSUMO SUSTENTÁVEL 

um estilo de vida ligado ao 

 comportamento de cada um dos consumidores, 

destinatários dos produtos e  

 modo de eliminação de resíduos. 

 

• Consumidores têm papel fundamental na protecção do 

ambiente se se tornarem consumidores sustentáveis.  

 

• Para tanto, cumpre observar um sem-número de atitudes 

capazes de fazer toda a diferença. 





 

DE PEQUENINO 

 

 

SE TORCE 
 

 

O PEPINO 



CONSOME  

SEM CONSUMIR 

O PLANETA 

NEM 

TE 

CONSUMIRES 

 

 

 

 

 



 

 

 

• ? ? ? 

 

 



1. PLANEIA AS TUAS 

COMPRAS  
 











2. EVITA PRODUTOS 

COM  

EXCESSO DE 

EMBALAGENS 
 





As implicações do consumo na 

preservação do ambiente 





3. NÃO COMPRES 
PRODUTOS 

PIRATEADOS 
 



4.CONSOME   
O ESTRITAMENTE  

INDISPENSÁVEL 
 



5. AVALIA O IMPACTO  

DO QUE CONSOMES 
 



6. SEPARA OS 

RESÍDUOS 



 7. USA O CRÉDITO COM 

PARCIMÓNIA 
Quem não tem dinheiro não tem vícios 



 8.  AVALIA O DESEMPENHO 

DO QUE COMPRAS 
 



9. SÊ MENSAGEIRO DO 

CONSUMO 

CONSCIENTE 
 



10. CONTRIBUI 

PARA A  
MELHORIA DOS 

PRODUTOS 
 




