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Introdução

Querido Amigo(a),

Gostaríamos de compartilhar com vocês este guia que apresenta os Objetivos Globais para o 

Desenvolvimento Sustentável que os Estados Membros identificaram como prioritárias para todos 

nós e nosso planeta, a fim de ajudar a construir um mundo melhor para todos e todas nos próximos 

15 anos. Os líderes destes países construíram estes objetivos com a ajuda de milhões de pessoas e 

organizações do mundo, incluindo crianças e jovens!

 
O objetivo deste documento é ajuda-los à entender estes Objetivos Globais, como eles impactam 

sua própria vida e o que você pode fazer todos os dias para ajudar seu governo a atingir essas 

metas.

 
Os Objetivos visam avançar sobre os grandes desafios que se colocam no mundo de hoje – mas 

só podemos atingir esses objetivos com a ajuda de pessoas ao redor do mundo – pessoas como 

você, sua família, seus professores, seus amigos, sua comunidade, suas irmãs e irmãos. É muito 

importante que todos nós pensemos sobre as ações que podemos tomar para contribuir para 

a realização dos Objetivos. Lembre-se: mesmo pequenos passos podem somar-se até chegar à 

grandes progressos se os milhões de pessoas ao redor do mundo se envolverem!

 
Este documento também nos ajudará a entender o que crianças e adolescentes como você acham 

destes Objetivos, o que é importante para vocês, que passos devem ser tomados para melhorar a 

vida de uma maneira geral, e como podemos trabalhar juntos para ajudar a atingir esses Objetivos, 

criando um mundo melhor hoje e no futuro.

Esperamos que você goste deste guia e obrigado por sua participação!

Movimento Mundial pela Infancia da América Latina e Caribe



O Que Você Deve Saber Antes De Começarmos:

Organização das Nações Unidas (ONU):
Criada em 1945, a ONU é a maior organização internacional existente, 
da qual quase todos os estados do mundo são membros. Sua tarefa é 
manter a paz e a segurança no mundo, ajudar a resolver os problemas 
que nos afetam a todos, promover o respeito pelos direitos humanos 
de todas as pessoas (incluindo crianças e adolescentes) e prestar apoio 
aos países de maneira a trabalharem em conjunto para esta finalidade.

Países Membros da ONU:
Países que são membros das Nações Unidas. Em 2015 havia 193 
Países Membros.

Cúpula do Milênio:
Em 2000, os representantes dos 189 países que compõem a 
Organização das Nações Unidas à época se reuniram para adotar 
a Declaração do Milênio. Esta declaração formou uma aliança para 
combater a pobreza. Após esta reunião as metas que hoje conhecemos 
como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio foram desenvolvidas.

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs)*:
Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio são oito metas que os 
Estados criaram para orientar esforços conjuntos entre organizações 
internacionais e Estados para combater a pobreza e a fome no mundo, 
deter doenças como o HIV/AIDS, promover a igualdade de gênero e 
reduzir as taxas de evasão escolar, entre outros esforços.
 
Essas metas deveriam ter sido cumpridas até o ano de 2015 e, embora 

muitos progressos tenham sido feitos, ainda há muito trabalho a ser 
feito.
 
De tempos em tempos os Estados entregam relatórios à ONU sobre 
seus esforços em atingir essas metas. A ONU avalia o progresso de 
cada Estado e seus sucessos em atingir as metas.

Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável:
Com o prazo para os ODM terminando em 2015, o mundo e os nossos 
governos ainda terão de continuar trabalhando para atingir plenamente 
os ODM para todas as pessoas, bem como abordar novas questões e 
problemas.
 
Por exemplo, muitas pessoas do mundo— mais de 1 bilhão de pessoas 
—continuam a viver na pobreza e muitos outros experimentam a 
desigualdade, tratamento injusto e discriminação.
 
Mos últimos anos, a ONU vem discutindo quais deveriam ser as 
prioridades globais que precisam ser cumpridas dentro dos próximos 
15 anos – de 2016 a 2030. Estas prioridades são agora chamadas de 
Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável ou os Objetivos 
Globais. Há 17 metas globais que cobrem uma série de questões 
importantes para o mundo, incluindo: acabar com a pobreza extrema, 
garantir que todas as crianças recebam uma boa educação, atingir a 
igualdade de oportunidades para todos e promover melhores práticas 
para o consumo e produção que ajudarão a tornar o planeta mais limpo 
e mais saudável.

* Se você quiser saber mais sobre o sucesso dos ODM e como eles se relacionam com os novos Objetivos Globais, convidamos a visitar nossa seção de Anexos. Ali você encontrará 
informações importantes.



O Que São Os Objetivos Globais Do Desenvolvimento Sustentável?

Em julho de 2015, os Estados-Membros chegaram a um acordo final 
sobre os objetivos globais. O objetivo deste acordo é comprometer 
esforços para garantir que as pessoas ao redor do mundo vivam 
melhor, sem prejudicar o planeta. Estados trabalharão para alcançá-los 
nos próximos 15 anos, de 2015 a 2030. Essas metas, que vêm após o 
prazo final dos ODM, são conhecidos como os Objetivos Globais para o 
Desenvolvimento Sustentável*.

Como Os Objetivos Globais 
Foram Escolhidos?
A ONU liderou um Grupo de Trabalho Aberto, constituído por 
representantes dos Estados-Membros, que se reuniu 13 vezes durante 
2013 e 2014. Acompanhado por uma equipe de especialistas técnicos 
em educação, saúde, clima e outros temas, este grupo discutiu as 
questões mais urgentes que enfrentamos em todo o mundo e que 
servem de obstáculo para a melhoria da vida de todas as pessoas e 
do planeta. Ao mesmo tempo, diversas discussões aconteceram ao 
redor do mundo com pessoas comuns, dando-lhes a oportunidade 
de expressar as suas ideias sobre quais deveriam ser os Objetivos 
Globais. A partir dessas discussões, o Grupo de Trabalho Aberto 
desenvolveu objetivos e metas que se concentram em uma variedade 
de temas diferentes. Por exemplo, alguns dos tópicos abordados 
incluem acabar com a pobreza extrema e a fome, e garantia dos 
direitos humanos, da paz, da igualdade de gênero, bem como a gestão 
sustentável do ambiente e dos recursos naturais.

 Após o relatório do Grupo de Trabalho Aberto, todos os Estados-
Membros da ONU tiveram a chance de discutir a proposta. Eles 
concordaram que o que o Grupo de Trabalho Aberto elaborou uma 
lista boa e ambiciosa e decidiu adotar 17 Metas. Escreveram ainda 
uma “Declaração” para introduzir os Objetivos para o mundo, bem 
como algumas ideias sobre como os Objetivos seriam colocados em 
prática e como seriam monitorados nos próximos 15 anos para ver se 
o progresso está sendo alcançado. Finalmente, em Agosto de 2015, os 
Estados-membros concordaram com a agenda completa para os novos 
Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável, prontos para 
um compromisso formal à tais metas durante uma cerimônia realizada 
na sede das Nações Unidas no dia 25 de Setembro de 2015.

Este guia irá explicar os Objetivos Globais propostos e metas 
específicas para cada Objetivo.

* Daqui pra frente 

os chamaremos de 

Objetivos Globais.

De 2015 a 2030
OBJETIVOS GLOBAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

De 2000 a 2015
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO (ODMs)



Mas, O Que É O 
Desenvolvimento Sustentável? 
E Porque É Importante?

O desenvolvimento sustentável é aquele que permite melhorar as 
condições de vida no presente, sem comprometer os recursos das 
gerações futuras.
 
O Desenvolvimento NÃO é sustentável quando gastamos todos 
os recursos que temos agora, deixando as gerações futuras sem 
nada. Desenvolvimento sustentável é crescer pensando nos outros, 
melhorando o pensamento dos outros e respeitando o meio ambiente.
 
Para garantir um desenvolvimento sustentável precisamos trabalhar 
juntos para garantir que fazer grandes mudanças sejam feitas 
para transformar nossa sociedade em uma sociedade mais justa 
e equitativa. Para conseguir isso, os nossos líderes terão de se 
comprometer, mas também devemos fazer nossa parte. Por exemplo, 
devemos participar nas questões que afetam crianças e adolescentes, 
analisando e debatendo sobre o mundo que sonhamos para nós e 
para as gerações futuras. Temos também de tomar medidas positivas 
em nossas próprias vidas que contribuem para o desenvolvimento 
sustentável como ter respeito por outras pessoas e para o planeta.

Em Que Tipo De Mundo Queremos Viver?
A voz das crianças e adolescentes é importante!
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A História da Joana

Minha amiga Joana estuda comigo e sempre cuida muito de 

suas coisas. Ela sabe o quanto custa aos seus pais dar-lhe 

coisas. Ela os admira muito. Seu pai trabalha no campo e não 

utiliza agrotóxicos que prejudiquem a terra, sabendo que se 

maltratarmos a terra, ela simplesmente não nos dará nada no 

futuro. Sua mãe faz queijos deliciosos, e os vende a um preço 

justo. Eles não são milionários, mas ganham o suficiente 

para viver. Nunca vejo Joana pensando em que novo modelo 

de celular comprar; ao invés disso, pensa sobre o futuro e o 

que gostaria de estudar, embora ainda não tenha se decidido 

entre agricultura ou educação.



OBJETIVO 1

Erradicação Da Pobreza

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

Para atingir o Objetivo 1, os Estados concordaram em:

• Garantir que todos em nossa sociedade estejam protegidos contra 
coisas como o desemprego e que todos tenham acesso à serviços 
como cuidados médicos. Isso é chamado de proteção social e serve 
especialmente para proteger os mais pobres e mais vulneráveis.

• Garantir que recursos sejam destinados à implementar políticas 
sociais para garantir que aqueles que tenham menos dinheiro 
tenham o mesmo acesso aos serviços básicos, ao trabalho, 
à terra, à tecnologia e possam criar empresas para crescer 
economicamente.

• Construir a resiliência de pessoas com menos dinheiro para 
que elas sejam melhor protegidas contra eventos extremos 
relacionados com o clima, como inundações e secas e outros 
choques econômicos, sociais e ambientais.

Por que isto é importante para as crianças e adolescentes?

A principal meta do Objetivo 
1 é acabar com a pobreza 
extrema até 2030

Os Estados que formam a aliança global de combate à pobreza deverão tomar medidas para atingir esse objetivo e a ONU deve verificar que todos os Estados estejam cumprindo.

É um objetivo 
enorme! Como 
vamos alcança-lo?

Mas o que podemos fazer 
para ajudar?

Por exemplo, podemos 

aprender mais sobre as 

causas e efeitos da pobreza 

em todo o mundo e tornar-nos 

cidadãos globais informados.

Todos temos o direito e devemos ter a oportunidade de exigir que os Estados cumpram com seu compromisso para criar um mundo melhor para todos.

Podemos conversar entre nós sobre essas 

questões. Podemos participar nos processos 

de consulta, fazendo com que nossa voz 

seja escutada. Podemos pedir aos nossos 

governantes que nos escutem. E podemos 

nos organizar.
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OBJETIVO 2

Erradicação Da Fome

O que pode ser feito para que toda criança tenha alimentos suficientes e nutritivos para crescer de forma saudável?

Acabar com a fome, atingir segurança alimentar e melhor nutrição, 
e promover agricultura sustentável

Para atingir o Objetivo 2, os Estados concordaram em:

• Acabar com a desnutrição, melhorando os programas sociais para 
crianças, adolescentes, mães e idosos; garantir alimentos seguros, 
nutritivos e suficientes durante o ano todo.

• Aumentar a produção agrícola e a renda de pequenos agricultores, 
especialmente mulheres e as populações indígenas, respeitando o 
meio ambiente, a biodiversidade de cada região e os seus próprios 
recursos.

• Prevenir problemas como a seca, inundações e outros desastres.
• Proteger a variedade de espécies de sementes, plantações e 

animais de fazenda (domésticos e selvagens), e distribuir de forma 
justa os benefícios desses recursos.

A História De Paula E Luisa

Paula estava sempre preocupada porque 

Luisa, sua filha de dois anos, era menor e 

mais magra que as meninas de sua idade. 

Como viviam nas montanhas, onde é 

frio, Paula alimentava Luisa com sopas 

e caldinhos quentes. Até que um dia ela 

viu uma mensagem do Governo na TV na 

qual uma mãe, como ela, aconselhou dar 

às crianças um prato de legumes, ovos 

e carne ao invés de sopas e caldos. Daí 

em diante, Paula começou a melhorar a 

nutrição e a saúde de sua bebe.

1 1



OBJETIVO 3

Boa Saúde

Garantir vidas saudáveis e promover o bem estar para todos em todas 
as idades

Para atingir o Objetivo 3, os Estados concordaram em:

• Reduzir o número de mães que morrem dando à luz a seus filhos.
• Prevenir as mortes de recém-nascidos e crianças menores de cinco 

anos.
• Acabar com epidemias como o HIV/AIDS e outras doenças como 

hepatite ou doenças transmitidas pela água.
• Educar a população sobre a prevenção e o abuso de drogas e 

álcool além de questões relativas à saúde mental.
• Fornecer informações sobre planejamento familiar, educação 

sexual e saúde reprodutiva.
• Garantir que todos possam gozar do direito à saúde, o que inclui 

atenção médica de alta qualidade, e medicamentos e vacinas 
accessíveis e econômicas.

• Reduzir pela metade as mortes e lesões causadas por acidentes 
de trânsito no âmbito global.

• Reduzir substancialmente o número de mortes e doenças 
causadas por produtos químicos perigosos e por poluição do ar, 
água e solo e contaminação.

Você já ouviu falar 
que a saúde vem 
primeiro?

Por isso também há 
um objetivo para a 
saúde também.

Vamos dar uma 
olhada nas metas 
deste objetivo. 
Há muitas coisas 
para crianças e 
adolescentes aqui.

Até 2030, todas as pessoas devem 
estar protegidas 

contra doenças ou 
acidentes.

O que crianças e adolescentes precisam para se manter saudáveis?

12

Sim. Concordo porque 
é muito mais difícil 
trabalhar ou estudar 
estando doente.



OBJETIVO 4

Educação De Qualidade

Garantir educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover 
oportunidades vitalícias de aprendizagem para todos

Para atingir o Objetivo 4, os Estados concordaram em:

• Garantir a educação para todos desde a educação básica.
• Dar mais oportunidades para formação técnica e profissional 

à jovens e adultos para que eles possam conseguir empregos 
melhores.

• Acabar com a desigualdade nas oportunidades de educação entre 
homens e mulheres, crianças com deficiência, indígenas e vítimas 
de conflitos.

• Melhorar as instalações das escolas de maneira a oferecer um 
ambiente seguro e positivo para todos.

• Aumentar o número de bolsas de estudo para formação 
profissional e técnica, seja em seu país de origem ou no exterior.

• Aumentado o número de professores mais capacitados e 
qualificados.

• Promover a educação para o desenvolvimento sustentável.

A História de Carmem

Carmem e seus dois irmão não iam à 

escola. Eles ajudavam seus pais no 

campo e não tinham dinheiro suficiente 

para ir à escola. Isso mudou quando o 

Estado abriu uma nova escola que lhes 

deu educação gratuita. Todas as crianças 

de sua comunidade puderam estudar. 

E não é só isso: também aprenderam 

sobre sementes, técnicas para melhorar 

a irrigação de suas plantações, e outras 

habilidades úteis. Era, enfim, uma escola 

onde todos eram tratados igualmente, não 

importando se você era uma menina ou 

um menino, rico ou pobre; todos tinham o 

mesmo direito de estudar.

O que mais é preciso para que toda criança e adolescente tenha uma boa educação?
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OBJETIVO 5

Igualdade De Gênero

Atingir igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Para atingir o Objetivo 5, os Estados concordaram em:

• Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as 
mulheres e meninas em todos os lugares.

• Acabar com todas as formas de violência contra mulheres e 
meninas, incluindo tráfico sexual e outras formas de exploração.

• Acabar com todas as práticas e tradições que possam prejudicar a 
saúde física, mental e sexual de mulheres e meninas.

• Reconhecer e valorizar o trabalho das mulheres em casa. Encorajar 
mulheres e meninas a ter oportunidades iguais de serem ouvidas e 
a ter oportunidades reais de participação em todos os campos da 
vida política, econômica e pública.

• Proteger os direitos à saúde sexual e reprodutiva das mulheres.
• Promover políticas e leis para garantir a igualdade de gênero, 

incluindo reformas que deem às mulheres igualdade de acesso 
à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de 
propriedade, serviços financeiros, herança e recursos naturais.

Pamelix: Oi! Adivinha? !

Oscar33: Oi Pame! E aí, me conta!

Pamelix: Entrei na universidade!

Oscar33: Que massa! O que vai estudar?

Pamelix: Mecânica automotiva

Oscar33: hahahaha! Tá bom... Mas falando sério…

Pamelix: To falando sério

Oscar33: E porque você escolheu fazer coisas de homem?

Pamelix: Desde pequena ajudo meu pai na oficina dele e não 

são coisas só de homens.

Oscar33: Calma, não fica brava não. À propósito, ontem 

o carro do meu pai quebrou. Você pode nos dar uma 

mãozinha?

Pamelix: Claro, com muito prazer! Te vejo mais tarde na 

oficina.

Pamelix:

Porque é importante que meninas e meninos possam fazer as mesmas coisas?
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OBJETIVO 6

Água Potável E Saneamento

Garantir a disponibilidade e o gerenciamento sustentável da água e do 
saneamento para todos

Para atingir o Objetivo 6, os estados concordaram em:

• Garantir que todos tenham acesso à água potável.
• Garantir que todos tenham acesso ao saneamento básico 

(disposição segura dos esgotos e boa gestão de resíduos) e 
educação pública em hábitos saudáveis de higiene.

• Vigiar a qualidade da água para reduzir a contaminação. Evitar que 
produtos químicos ou contaminantes sejam jogados na água.

• Melhorar o uso da água, desenvolvendo cada vez mais recursos 
para seu reaproveitamento.

• Conscientizar as comunidades a serem parte ativa na melhoria do 
manejo da água e do saneamento.

• Proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, 
incluindo montanhas, florestas, pântanos, rios, aquíferos e lagos.

Quais são as coisas mais importantes para as quais você usa água? E se você não tivesse água? Como podemos nos garantir que todas as crianças e jovens tenham acesso a 
água potável?

15

A História de Matias

Matias e quase todas as crianças no seu 

bairro estão doentes. Os adultos também 

estão com alguns problemas de saúde. 

Quando eles foram para o centro de saúde 

mais próximo, os médicos disseram que, 

como todos têm os mesmos sintomas, 

o problema deve estar na água, que 

chega em um tanque a cada dois dias. 

Na verdade, a água estava contaminada 

e como poucos têm fogão a gás, não 

puderam ferver bem a água antes de 

beber ou cozinhar com ele.



OBJETIVO 7

Energia Renovável

Garantir acesso à energia acessível, confiável, sustentável e moderna 
para todos

Para atingir o Objetivo 7, os Estados concordaram em:

• Garantir o acesso de todos à serviços energéticos acessíveis, 
fiáveis e modernos através de novas infraestruturas e melhor 
tecnologia

• Promover a eficiência energética, desenvolvendo mais 
rapidamente tecnologias que desperdicem menos energia

• Aumentar o uso de fontes de energia renováveis globalmente em 
comparação com outras fontes de energia

• Trabalhar em conjunto para pesquisar e desenvolver recursos 
energéticos renováveis e outros recursos de energia limpa

Nós já falamos 
da água, mas a 
luz é igualmente 
importante, não acha?

Muito importante! 
Sem ela não 
poderíamos muitas 
coisas.

Pois ainda há muita gente que não têm acesso à energia elétrica em suas casas e isso é um grande problema.

Vamos ver quais metas foram 

dadas para que em 2030 
todas as pessoas no mundo 

tenham acesso à energia que 

lhes permitam aceder a outros 

serviços, como a luz, a internet 

e outras tecnologias.

E quem tem muitas vezes 

desperdiça energia. Isso mesmo!

Todos podemos economizá-la e 

assim ajudamos um pouquinho.

Que coisas que você usa em casa ou na escola que requerem eletricidade? Por que é importante que todas as crianças e adolescentes a tenham?
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OBJETIVO 8

Empregos Dignos E Crescimento 
Econômico

Promover o crescimento económico contínuo, inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo, e trabalho digno para todos

Para atingir o Objetivo 8, os Estados concordam em:

• Oferecer oportunidades para trabalhos seguros, criativos e que 
motivem o desenvolvimento das pessoas.

• Garantir que nossos recursos naturais sejam respeitados e 
protegidos em atividades econômicas.

• Fomentar o trabalho digno e ambientes de trabalho seguros para 
todos: mulheres e homens, jovens e pessoas com deficiência, e 
trabalhadores migrantes.

• Reduzir o número de jovens desempregados através do aumento 
do acesso à capacitação e treinamento.

• Prevenir e acabar com o trabalho forçado e trabalho infantil em 
todas as suas formas, incluindo o recrutamento de crianças como 
soldados.

• A nível mundial, tomar ações para dar mais emprego aos jovens.

Devemos assegurar que todos 
tenham oportunidades de trabalho 
dignas, seguras e que garantam 
a proteção de nossos direitos, e 
que estes empregos paguem o 
suficiente para que cuidemos de 
nós mesmos e de nossas famílias.

E o trabalho, 
o que você 
acha?

Por que é importante que as pessoas encontrem bons empregos? O que pode impedir algumas pessoas de encontrar bons empregos, e o que podemos fazer para tornar mais fácil 
à todos encontrar um bom emprego?
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OBJETIVO 9

Inovação E Infraestrutura

Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável e promover a inovação

Para atingir o Objetivo 9, os Estados concordaram em:

• Desenvolver infraestrutura sustentável e resiliente para apoiar o 
desenvolvimento económico e o bem-estar humano.

• Proporcionar acesso mais fácil ao crédito à pequenas empresas e 
apoio técnico para seu desenvolvimento.

• Garantir que empresas promovam o desenvolvimento sustentável 
e não agridam o meio ambiente.

• Alocar recursos à pesquisa para atender às necessidades 
específicas desse país e melhorar a tecnologia.

• Garantir que todos tenham acesso à Internet e às novas 
tecnologias, especialmente aqueles vivendo em países menos 
desenvolvidos.

Você acha que o governo e empresários podem fazer mais para o meio ambiente e por seus trabalhadores?

As empresas tem a 
responsabilidade de cuidar do 
nosso meio ambiente e de criar 
produtos saudáveis que não 
prejudiquem as pessoas ou o 
planeta.

As empresas também 
são responsáveis 
por auxiliar as 
comunidades 
onde operam de 
maneira a permitir 
que os membros 
da comunidade se 
sintam incluídos e 
respeitados.
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OBJETIVO 10

Redução Das Desigualdades

Reduzir desigualdades intra e entre países

Para atingir o Objetivo 10, os Estados concordaram em:

• Oferecer apoio à pessoas vivendo em situação de pobreza a ter 
acesso à um crescimento econômico rápido e sustentável.

• Garantir que as leis e práticas não discriminem contra nenhum 
grupo em particular, mas sim ouvir as necessidades das pessoas e 
a opinião daqueles afetados.

• Garantir que leis e programas sociais protejam as pessoas em 
desigualdade e grupos vulneráveis. Por exemplo, quando houver 
cotas de igualdade em um partido político, jovens, mulheres, 
indígenas e pessoas com deficiência também devem ser incluídos.

• Garantir que pessoas que deixam um país para viver em outro 
também contem com leis para protegê-los.

Você já se sentiu excluído? Você já notou quando as coisas parecem injustas para certas pessoas? Como isso faz você se sentir e o que você pensa pode ser feito para tornar as 
coisas mais justas?

Isso mesmo! Fico muito 
bravo quando sinto que 
somos esquecidos ou 
quando não nos levam 
em consideração.

Os Estados devem se 
ter eis e práticas para 
que todos os seus 
habitantes estejam 
incluídos e não sejam 
discriminados.

Como reduzimos a 
desigualdades?
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OBJETIVO 11

Cidades E Comunidades 
Sustentáveis

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

Para atingir o Objetivo 11, os Estados concordaram em:

• Garantir que todos tenham acesso à uma moradia de qualidade, 
segura e à serviços básicos.

• Oferecer transporte seguro, organizado, e não prejudicial ao meio 
ambiente além de estar projetado especificamente para atender à 
crianças, mulheres e pessoas vulneráveis.

• Engajar comunidades em discussões e planejamento para as 
melhorias de sua cidade.

• Intensificar os esforços para proteger e salvaguardar o património 
cultural e natural do mundo.

• Aumentar a resiliência à desastres.
• Garantir o monitoramento da gestão de resíduos e da qualidade do 

ar.
• Preparar comunidades para a gestão adequada de seus recursos e 

para enfrentar as mudanças climáticas.

Que coisas tornariam suas cidades melhores e mais seguras para crianças e adolescentes?

As nossas cidades e aldeias 
precisam ser limpas e seguras, 
com boa moradia e serviços 
básicos como água e eletricidade.

Não se esqueça de lugares 
para brincar! Precisamos de 
parques e transporte seguro 
para nos locomovermos. 
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OBJETIVO 12

Consumo Responsável

Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles.

Para atingir o Objetivo 12, os Estados concordaram em:

• Reduzir pela metade o desperdício global de alimentos por pessoa, 
à nível individual e empresarial.

• Garantir que sejam cumpridos os acordos internacionais para a 
manipulação de substâncias químicas nocivas, cuidando do ar, água 
e solo.

• Reduzir a geração de resíduos através dos três Rs: Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar.

• Assegurar que as práticas de grandes empresas sejam 
responsáveis, abertas e saudáveis para com o meio ambiente.

• Manter o público informado e educado, e oferecer as ferramentas 
para um estilos de vida sustentável.

Que pequenas coisas você poderia fazer no seu dia-a-dia para ajudar a desperdiçar menos recursos como água, comida, árvores e energia?

Fazemos isso para evitar o 

desperdício de papel, já que a 

produção de papel contribui com 

o corte de muitas árvores. É um 

pequeno gesto de contribuição 

para vivermos em harmonia 

com a natureza, preservando as 

florestas e deixando um mundo 

melhor para as pessoas que 

nascerão no futuro.

A escola nos dá livros 
emprestados e no final do 
ano a gente os devolve à 
biblioteca. Com isso, é claro, 
devemos tomar cuidado para 
não escrever ou rasgar as 
folhas.

Não? E como 
você vai 
estudar?

Você sabia que ano 

que vem meus pais 

já não precisam 

comprar livros?

É verdade! E ainda 
ajuda nossos pais 
a economizam 
dinheiro também!
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OBJETIVO 13

Combate Às Mudanças Climáticas

Tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e 
seus impactos

Para atingir o Objetivo 13, os Estados concordaram em:

• Garantir que as pessoas estejam bem preparadas para os perigos 
relacionados ao clima e desastres naturais.

• Tratar de questões relativas à mudança climática em suas agendas 
governamentais e alocar recursos para combater as mudanças 
climáticas.

Porque as mudanças climáticas são importantes para crianças e adolescentes? Quais alguns dos impactos que você poderá sentir?

Você viu que o 
monte nevado aqui 
perto já não tem 
mais tanta neve 
como antes?

Sim, eu vi! Cientistas 
de todo o mundo 
dizem que é porque a 
temperatura da Terra 
está ficando muito alta 
e isso é perigoso para 
as pessoas, os animais 
e o ambiente.

Estados do mundo 
têm a tarefa de retardar o progresso do aquecimento global e reduzir seus impactos negativos até 2030.
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OBJETIVO 14

Flora E Fauna Aquáticas

Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e dos 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

Para garantir que os oceanos sejam protegidos, os Estados 
concordaram em:

• Reduzir a poluição marinha, uma vez que grande parte da poluição 
vem de atividades humanas realizadas em terra.

• Promulgar leis que proíbam a pesca ilegal, a pesca excessiva e 
outras práticas de pesca destrutivas.

• Apoiar financeiramente aos países mais pobres e pequenas ilhas 
para proteger e ter uma melhor gestão dos recursos marinhos, 
pensando no futuro.
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OBJETIVO 15

Flora E Fauna Terrestres

Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater 
a desertificação e suspender e inverter a degradação do solo e 
suspender a perda de biodiversidade

Para atingir o Objetivo 15, os Estados concordaram em:

• Proteger e conservar ecossistemas (por exemplo, desertos 
e florestas tropicais), respeitando os acordos internacionais 
assinados.

• Reduzir o desmatamento e plantar mais árvores para fins de 
reflorestamento.

• Proteger e evitar urgentemente a extinção de espécies ameaçadas 
de extinção: por um fim à caça descontrolada e ao tráfico de 
espécies protegidas de flora e fauna. É importante envolver as 
comunidades nativas.

É importante ter uma diversidade de plantas e animais de todo o mundo? O que as crianças podem fazer para ajudar a proteger as espécies e seus habitats?
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OBJETIVO 16

Paz E Justiça

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

Para atingir o Objetivo 16, os Estados concordaram em:

• Acabar com a violência no mundo e mortes relacionadas com esta.
• Acabar com o abuso, a exploração, o tráfico e todas as formas de 

violência e tortura contra crianças.
• Garantir que todos tenham igual acesso à justiça em seu país ou 

internacionalmente.
• Combater a criminalidade e a corrupção em qualquer formato.
• Melhorar as instituições Estatais de forma que inspirem confiança 

na população.
• Garantir que cidadãos sejam consultados e que seus governos 

tomem decisões com o interesse de adultos e crianças em mente. 
Por exemplo, crianças e adolescentes devem ser consultados 
antes de assinar uma lei que afete suas vidas.

• Garantir que todas as crianças tenham uma identidade legal, 
incluindo o registro de nascimento.

• Garantir que todas as pessoas tenham livre acesso à informação.
• Fortalecer as instituições para prevenir a violência, o terrorismo e 

o crime.

Por que é tão importante que crianças e jovens se sintam seguros em suas casas e escolas? O que você pode fazer para ajudar a promover a segurança das crianças em suas 
comunidades? O que pode ser feito para que você viva em um mundo mais seguro, com menos violência?

Hoje foi um 
dia especial

Me conta, 
porque?

Que legal! E 
os adultos 
assinaram?

Coletamos assinaturas 
na escola para os líderes 
governamentais aprovem 
uma lei de enfrentamento à 
violência contra crianças e 
contra o castigo físico.

Adultos, crianças e 
adolescentes; todos 
concordaram em acabar 
com o ciclo de violência.

Esta lei vai nos proteger e 
fazer valer o nosso direito 
de viver sem violência.
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OBJETIVO 17

Parcerias Para A Consecução 
Dos Objetivos

Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global 
para o desenvolvimento sustentável

Para atingir todos estes Objetivos, os Estados concordaram em:

• Ajudar a garantir que todos os países cumpram estas metas até 
2030. Os Objetivos Globais deverão estar presentes nos planos 
nacionais e cada Estado decidirá quais questões são mais urgentes 
no seu país.

• Garantir que cada Estado destine seus próprios recursos para 
atingir os Objetivos. Além disso, os países desenvolvidos devem 
comprometer-se a apoiar a realização do Objetivos nos países 
menos desenvolvidos.

• Respeitar as decisões políticas de cada país, desde que sejam 
coerentes. Por exemplo, você não pode criar regras para a 
proteção das reservas naturais, e dar ao mesmo tempo permissão 
para sua exploração.

• Envolver-se com organizações e indivíduos que vêm trabalhando 
há muitos anos nos vários tópicos relacionados aos Objetivos 
Globais. Estas organizações e indivíduos devem ser envolvidos no 
trabalho para alcançar os Objetivos, assim como sua experiência e 
apoio serão necessários.

• Garantir que os Estados melhorem sua gestão de dados e 
estatísticas para avaliar o cumprimento dos Objetivos Globais.

Nos já conhecemos 
quais são os 
objetivos e metas...

…mas o que nós e nossos 
governos precisamos fazer 
para atingir os Objetivos?  
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Agora que você sabe tudo sobre os Objetivos, conecte cada 
Objetivo com o ícone correspondente.
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OBJETIVO 1 

OBJETIVO 2 

OBJETIVO 3 

OBJETIVO 4

OBJETIVO 5 

OBJETIVO 6 

OBJETIVO 7 

OBJETIVO 8

 

OBJETIVO 9 

OBJETIVO 10 

OBJETIVO 11  

OBJETIVO 12  

OBJETIVO 13 

OBJETIVO 14 

OBJETIVO 15 

OBJETIVO 16 

OBJETIVO 17 

ERRADICAÇÃO DA POBREZA

ERRADICAÇÃO DA FOME

BOA SAÚDE

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

IGUALDADE DE GÊNERO

ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO

ENERGIA RENOVÁVEL

EMPREGOS DIGNOS E CRESCIMENTO 

ECONÔMICO

INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

CONSUMO RESPONSÁVEL 

COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

FLORA E FAUNA AQUÁTICAS

FLORA E FAUNA TERRESTRES

PAZ E JUSTIÇA

PARCERIAS PARA A CONSECUÇÃO DOS 

OBJETIVOS



Obrigada Por Sua Participação!

Antes de nos despedirmos, que tal discutir em grupos:

Quais Objetivos você acha que são mais importantes para crianças e adolescentes? 
Liste os Objetivos em ordem de prioridade.
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Quais Objetivos você vai impulsionar e o que vai fazer para atingi-los?
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ODM 1
Erradicar a Pobreza Extrema
e Combate à Fome

ANEXOS

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e suas Metas

ODMs de 2000 a 2015:
Como os ODM se conectam com os Objetivos Globais? Conecte os ODM com linhas que mostram como eles se relacionam com as metas globais.

ODM 5
Melhorar a Saúde Materna

ODM 2
Atingir Ensino Primário
Universal

ODM 7
Garantir a sustentabilidade 
ambiental

ODM 4
Reduzir a Mortalidade 
Infantil

ODM 8
Desenvolver uma Parceria
Global para o Desenvolvimento

Progressos realizados: A proporção da 
população cuja renda é inferior a
US$1,25 por dia reduziu-se pela metade.

Progressos realizados:  2,3   bilhões de 
pessoas ganharam acesso a melhores 
fontes de água potável entre 1990 e 
2012.

Progressos realizados: As matrículas 
da educação primária nos países em 
desenvolvimento chegaram a 90%.

Progressos realizados: Recursos oficiais 
de assistência ao desenvolvimento 
atingiu uma alta recorde de US$134 
bilhões em 2013.

Progressos realizados: 3,3 milhões de
mortes por malária a menos
entre 2000 e 2010.

Progressos realizados:  A igualdade 
de gênero existente entre meninos 
e meninas no ensino primário a nível 
mundial.

Progressos realizados: Desde 1990, 
17.000 crianças a menos estão 
morrendo a cada dia.

Progressos realizados: A mortalidade
materna diminuiu em 45% entre
1990 e 2013.

Os 17 Objetivos Globais
Circule os Objetivos Globais que você acredita serem as novas prioridades 
para o mundo.

Fonte dos Dados (em inglês): http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml

ODM 3
Promover a igualdade de 
gênero e a autonomia das 
mulheres

ODM 6
Combater o HIV/AIDS, Malaria
e outras doenças



México

World Vision

Visión Mundial



O Movimento para Crianças da América Latina e o Caribe (MMI-LAC) é uma 
aliança estratégica das principais organizações e redes na região que trabalha 
para promover, proteger e defender os direitos de crianças e adolescentes. 
Esta aliança inclui a ACM,  SOS Aldeias Infantis Internacional, Child Fund 
Alliance, Child Helpline, Defesa para Crianças Internacional (DCI), ECPAT, 
Instituto Interamericano da Criança (IIN) da OEA, Plan International, Rede 
Latino-americana e Caribenha para o Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (REDLAMYC), Rede ANDI Internacional, Save the Children, UNICEF 
e Visão Mundial Internacional, além do Centro Internacional para Crianças 
Desaparecidas e Exploradas (ICMEC), a  Fundação Marista Internacional de 
Solidariedade (FMSI) e a Rede Viva como observadores.
 
O MMI-LAC Fortalece a promoção e a proteção dos direitos das crianças e dos 
adolescentes na América Latina e no Caribe através de: a) Mobilização para 
promover os direitos das crianças e adolescentes; b) Articulação de esforços 
para a defesa mais eficaz dos direitos da criança; c) Promoção do intercâmbio 
e da sistematização de experiências bem-sucedidas; e d) Apoio à eficiente 
coordenação entre a sociedade civil, crianças e adolescentes, Estados e 
organizações internacionais e agências multilaterais.
 


