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Os 17 ODS que tanto ouvimos falar. Você sabe o que é? 

 
Os 17 ODS são Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável que foram estipulados 

em 2015, junto à ONU (Organização das Nações Unidas), onde 193 representantes dos Estados 
membros da ONU, se reuniram em Nova York, e assinaram um compromisso, através do 
documento nomeado “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável”. 

 
Ao assinar esse documento, com 17 objetivos que envolvem 169 metas, os 

representantes de diversos países se comprometeram a buscar formas de realizar ações globais 
para promover o desenvolvimento sustentável (um desenvolvimento que visa atender as 
necessidades das gerações atuais, sem comprometer recursos indispensáveis para que as 
gerações futuras possam também suprir suas necessidades básicas para sobrevivência) e 
proporcionar uma vida digna para todos!  

 
Os 17 ODS são na verdade, nada mais do que, objetivos de ações e cidadania que 

buscam de alguma forma, fazer com que os países envolvidos e seus representantes reconheçam 
que a maneira atual de viver está gerando problemas que, se não forem olhados agora, terão 
impactos profundos, prejudiciais e significativos na sobrevivência da espécie humana. 

 
O alerta da ONU e esse compromisso assumido é o reconhecimento de que precisamos 

olhar para problemas urgentes, como a degradação do meio ambiente, alterações do clima e 
outros fatores que em grande escala, como já acontecia e aumenta de acordo com o aumento da 
população mundial, já nos impactam o mundo inteiro com um efeito devastador, como a fome. 

 
Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estipulados em 2015 são: 
 
1. Erradicação da Pobreza (acabar a pobreza em todas as suas formas e em todos os 

lugares); 
 
2. Fome Zero e Agricultura Sustentável (promover segurança alimentar e melhoria da 

qualidade dos nutrientes necessários, utilizando a agricultura de forma sustentável); 
 
3. Saúde Bem-Estar (assegurar que todos, em todas as faixas de idade tenham acesso 

a uma vida saudável e bem-estar);  
 
4. Educação de Qualidade (promover e assegurar o acesso a uma educação de 

qualidade e inclusiva, além de proporcionar possibilidades de aprendizado ao longo da vida para 
todos); 

 
5. Igualdade de Gênero (buscar a igualdade de gênero de maneira que mulheres e 

meninas tenham a possibilidade de obter empoderamento); 
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6. Água Potável e Saneamento (buscar maneiras de assegurar a gestão da água e do 
saneamento básico para o acesso de todos); 

 
7. Energia Limpa e Acessível (assegurar o acesso de todos a energia, utilizando 

tecnologias sustentáveis e proporcionando um suprimento seguro e acessível financeiramente); 
 
8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico (desenvolver métodos de crescimento 

econômico de maneira inclusiva, gerando empregos produtivos e trabalhos dignos para todos); 
 
9. Indústria, Inovação e Infraestrutura (ampliar a visão para promover a industrialização 

inclusiva, sustentável, inovadora através de infraestruturas sólidas e inovadoras); 
 
10. Redução de Desigualdades (reduzir a desigualdade social, econômica e educacional 

dentro de cada país e entre eles); 
 
11. Cidades e Comunidades Sustentáveis (transformas as cidades ou comunidades 

humanas inclusivas, seguras e sustentáveis); 
 
12. Consumo e Produção Responsáveis (desenvolver e implementar padrões de 

produção e consumo sustentáveis); 
 
13. Ação Contra a Mudança Global do Clima (adotar metodologias, tecnologias e 

medidas urgentes para o combate das alterações climáticas, buscando amenizar seus impactos); 
 
14. Vida na Água (adotar medidas que visem à conservação dos oceanos e mares na 

utilização de recursos marinhos); 
 
15. Vida Terrestre (promover ações de proteção e recuperação dos ecossistemas 

terrestres, desenvolver maneiras sustentáveis de utilizar e gerir a utilização de recursos florestais, 
de maneira a reverter à degradação já causada, além de deter e buscar maneiras de reverter à 
perda já existente da biodiversidade); 

 
16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes (promover através da inclusão e acesso à justiça 

para todos, o desenvolvimento de instituições eficazes e responsáveis em todos os níveis para 
promover o desenvolvimento sustentável); 

 
17. Parcerias e meios de Implementação (fortalecer o compromisso com o 

desenvolvimento sustentável renovando e buscando implementações que visem manter 
revitalizada e viva a parceria e o comprometimento global com a melhoria da qualidade de vida 
para todos e o meio ambiente). 

Lendo atentamente os objetivos desse documento, o que percebemos é que é um plano 
para melhoria de qualidade de vida e erradicação da fome, pobreza e desigualdade com o 
reconhecimento de que, nossas ações em relação ao meio ambiente, estão totalmente 
relacionadas com o aumento da fome e da desigualdade. 

O documento nos mostra o papel de líderes governamentais, empresas e, por mais que 
não queiramos ver, o nosso papel como coadjuvantes de cada uma das mudanças necessárias 
para que todos tenham direito a uma vida, justa, digna e inclusiva. 

Sempre é tempo de buscarmos em casa, nas ruas ou no trabalho, maneiras de contribuir 
para que o mundo seja um lugar onde todos possam viver melhor, além de garantir que as futuras 
gerações também possam ter qualidade de vida e acesso aos recursos essenciais à sobrevivência. 
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