RUMO A 2030

PARAR – OLHAR – OBSERVAR

A Agenda 2030 das Nações Unidas para o desenvolvimento
sustentável constitui um plano de ação centrado nas Pessoas,
no Planeta, na Prosperidade, na Paz e nas Parcerias.
Trata-se de uma Agenda universal assente em 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), 169 metas e 232
indicadores a implementar por todos os países.

17 ODS :: 169 Metas :: 232 Indicadores

DOS ODM AOS ODS
DESDOBRAMENTO
UNIVERSALIDADE
PARTICIPAÇÃO
MONITORIZAÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO
AMBIÇÃO

736 MILHÕES DE PESSOAS VIVEM ABAIXO
DO LIMIAR DA POBREZA (COM MENOS DE 1,90$
POR DIA)

50% DAS PESSOAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO
DE EXTREMA POBREZA SÃO MENORES DE 18
ANOS

80% DAS PESSOAS QUE VIVEM COM MENOS DE
1,90$ POR DIA VIVEM NA ÁSIA E EM ÁFRICA

A erradicação da pobreza assenta numa perspetiva multidimensional: a pobreza não se
resume apenas à falta de capacidade dos indivíduos em suprirem as suas necessidades mais
elementares no dia-a-dia mas sim à falta de acesso a todos os meios que lhes permitam
desenvolver o seu potencial humano.
A erradicação da pobreza requer respostas múltiplas e coordenadas a nível económico,
social, educacional, habitacional… As Autoridades Locais estão numa posição privilegiada
para identificar pessoas que vivem em situações de pobreza e para acionarem múltiplos
recursos e serviços.

258 milhões de crianças, adolescentes e jovens estavam fora da escola
617 milhões de jovens em todo o mundo carecem de conhecimentos básicos de matemática e
alfabetização.
Cerca de 750 milhões de adultos - dois terços dos quais mulheres - permaneceram analfabetos em
2016. Metade da população mundial analfabeta vive no Sul da Ásia e um quarto vive na África
Subsaariana
4 milhões de refugiados fora da escola
Através da educação e de um sistema de aprendizagem ao longo da vida é possível garantir que os indivíduos
libertem todo o seu potencial humano e contribuam de forma plena para comunidades sustentáveis.

Em diversas partes do mundo a educação, particularmente a nível primário, é uma responsabilidade direta das
AL. Isto significa que são chamados para dar uma resposta eficaz ao ODS 4. Pelas suas dinâmicas estão bem
posicionados para identificar e combater as barreiras que impedem as crianças e jovens de frequentar a escola e
proporcionar aos adultos oportunidades de aprendizagem ao longo da vida.

CIDADANIA GLOBAL

A Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global pretende ser um processo
de aprendizagem e transformação através da ação individual e/ou colaborativa
orientada para a justiça social e o bem comum.
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Assegurar o acesso a água limpa e
saneamento é geralmente uma
responsabilidade das AL.
Os desafios envolvidos são variáveis mas é
indispensável garantir a disponibilidade e
consumo de água com qualidade. O acesso a
água de qualidade é um direito humano!
Pela sua riqueza e importância, a gestão deste
recurso natural tem de ser feita de forma
sustentável e orientada para garantir a sua
disponibilidade para as gerações presentes e
futuras. Assim, a gestão integrada dos
recursos hídricos requer uma cooperação
horizontal no planeamento e na política
ambiental entre municípios e regiões.

1 em cada 4 instalações de cuidados de saúde carece de
serviços básicos de água
3 em cada 10 pessoas não têm acesso a serviços de água
potável e 6 em cada 10 pessoas não têm acesso a instalações
sanitárias
Pelo menos 892 milhões de pessoas continuam a defecar a
céu aberto
As mulheres e raparigas são responsáveis pela recolha de
água em 80% dos lares sem acesso a água nas instalações.

As cidades ocupam apenas 3% do
território da Terra, mas são
responsáveis por 60% a 80% do
consumo de energia e pelo
menos 70% das emissões de
carbono.

55% da população mundial vive em áreas urbanas e a
expectativa é de que esta proporção aumente para 70%
até 2050.

No contexto de uma rápida urbanização global,
participativa, o planeamento urbano é mais
importante do que nunca se quisermos
prevenir a expansão urbana desordenada,
combater a segregação e reduzir emissões de
carbono. Um sistema de gestão de resíduos
altamente eficiente é indispensável para a
redução do impacto ambiental das cidades. Os
impactos das alterações climáticas já se fazem
sentir em muitas cidades, em particular nas
cidades costeiras. É fundamental adotar
medidas para mitigar os efeitos das alterações
climáticas e para proteger os mais vulneráveis
dos efeitos das catástrofes naturais.
Muitas cidades são ainda tesouros do património
cultural. Os governos locais são vitais para definir,
identificar e proteger o património cultural urbano
tangível e intangível para as gerações futuras.

AGENDA 2030
Da erradicação da pobreza e da fome à igualdade
de género e saúde de qualidade, da água potável e
saneamento ao trabalho digno e crescimento
económico, da redução das desigualdades à
educação de qualidade, das energias renováveis à
ação climática, esta Agenda reflete o equilíbrio
entre 5 Princípios.

Oportunidade
À primeira vista, os ODS podem não representar uma grande inovação,
especialmente se considerarmos que os Municípios trabalham na
maioria dos seus temas há muitos anos.
Mas ao traduzir os ODS para as nossas realidades e planear a sua
implementação, temos a oportunidade de reformular políticas
públicas e melhorar a coordenação temática, envolvendo diversos
atores do desenvolvimento e contribuindo de forma efetiva para a
dinamização territorial com impactos glocais.

Porque são os ODS importantes para os
Municípios?
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A localização dos ODS refere-se à
sua incorporação e
implementação em cidades e
territórios, com base na liderança
de organizações locais e
regionais e governos. A
localização dos ODS não é
apenas sobre implementação
local; também é colocar cidades
e territórios no centro do palco.

OBRIGADO!
Esta apresentação foi elaborada pelo IMVF no âmbito do projeto “Rumo a 2030“. Os conteúdos da
mesma podem ser replicados na promoção do Desenvolvimento, indicando sempre a fonte e autores.
www.imvf.org

Na elaboração desta apresentação foram consultadas as seguintes fontes:
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável
UNRIC

A formação é gratuita.

Gostaria de saber mais sobre a
formação ODS ? Por favor
contacte-nos através do email:
geral@rumoa2030.pt

Porque defendemos a igualdade de género como um valor intrínseco aos Direitos
Humanos onde se lê “o” deve ler-se também “a” ou “x” sempre que aplicável, de forma
a garantir o respeito pela igualdade de género também na escrita.

Se é um agente de
transformação social e está
interessado em receber a
totalidade dos ppt formativos,
por favor contacte-nos para o
email geral@rumoa2030.pt

