
Data 29/07/2022 PROCEDIMENTO SISTÊMICO

Folha 1 de 7

AGENDA 2030
Elaboração:

Nome:  Conceitus Gestão
Empresarial & Pública
Ass.:

Revisão: 01

Data 
Revisão

27.09.2022

Aprovação:
Nome: Airene José Amaral de Paiva
Ass.:

Vigência Jul/2023

ODS-Objetivos  de
Desenvolvimento
Sustentável

 (    ) Original

 (    ) Cópia Nº____

 Cópia:          (    ) Controlada

            
                      (    ) Não Controlada

Alterações: 27.09.2022 VINCULAÇÃO DAS ODS COM AS PRÁTICAS DE GESTÃO DO CARTÓRIO PAIVA AMARAL– AGENDA 2030

Nossas práticas de gestão estão totalmente alinhas a agenda 2030.

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Tam-
bém busca fortalecer a paz universal com mais liberdade e reconhece que a erradicação da po-
breza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio glo-
bal e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.

Todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, se comprome-
teram a implementar a Agenda 2030, pactuada pelo Brasil e outros 192 países que integram a Or-
ganização das Nações Unidas (ONU). Essas nações se comprometeram a libertar a raça humana
da tirania da pobreza e da penúria e a curar e proteger o planeta. Os signatários estão determina-
dos a tomar as medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente necessárias para dire-
cionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. O embarque nesta jornada coletiva está
ancorado no compromisso de que ninguém seja deixado para trás.
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Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas que integram a Agenda 2030 de-
monstram a escala e a ambição desta nova Agenda universal. Eles se constroem sobre o legado
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e concluirão o que estes não conseguiram alcançar.
Eles buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o em-
poderamento das mulheres e meninas. Eles são integrados e indivisíveis, e equilibram as três di-
mensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental.

Os 17 ODS e 169 metas estimulam a ação até o ano de 2030 em áreas de importância crucial
para a humanidade e para o planeta:

Pessoas
Acabar com a pobreza e a fome, em todas as suas formas e dimensões, e garantir que todos os
seres humanos possam realizar o seu potencial em dignidade e igualdade, em um ambiente sau-
dável.

Planeta
Proteger o planeta da degradação, sobretudo por meio do consumo e da produção sustentáveis,
da gestão sustentável dos seus recursos naturais e tomando medidas urgentes sobre a mudança
climática, para que ele possa suportar as necessidades das gerações presentes e futuras.

Prosperidade
Assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida próspera e de plena reali-
zação pessoal, e que o progresso econômico, social e tecnológico ocorra em harmonia com a na-
tureza.

Paz
Promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estão livres do medo e da violência. Não
pode haver desenvolvimento sustentável sem paz e não há paz sem desenvolvimento sustentável.

Parceria
Mobilizar os meios necessários para implementar a Agenda 2030 por meio de uma Parceria Glo-
bal para o Desenvolvimento Sustentável revitalizada, com base num espírito de solidariedade glo-
bal reforçada, concentrada em especial nas necessidades dos mais pobres e mais vulneráveis e
com a participação de todos os países, todas as partes interessadas e todas as pessoas.
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Quais são os ODS?

Os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 

abarcam diferentes temas, sejam 

de aspectos ambientais ou sociais.

Assim como as metas de cada 

ODS, eles foram construídos de 

maneira que fossem 

interdependentes. Ou seja, quando

um País conseguir atingir um 

deles, muito provavelmente, terá 

conseguido avançar em outros. 

ODS 1 – Erradicação da 

pobreza: acabar com a pobreza 

em todas as suas formas, em 

todos os lugares.

ODS 2 – Fome zero e agricultura sustentável: acabar com a fome, alcançar a segurança 

alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.

ODS 3 – Saúde e bem-estar: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, 

em todas as idades.
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ODS 4 – Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

ODS 5 – Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e

meninas.

ODS 6 – Água potável e saneamento: garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e 

saneamento para todos.

ODS 7 – Energia limpa e acessível: garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e 

renovável para todos.

ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico: promover o crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos.

ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura: construir infraestrutura resiliente, promover a 

industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação.

ODS 10 – Redução das desigualdades: reduzir as desigualdades dentro dos países e entre 

eles.

ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis: tornar as cidades e os assentamentos 

humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

ODS 12 – Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis.
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ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes para combater a 

mudança climática e seus impactos.

ODS 14 – Vida na água: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável.

ODS 15 – Vida terrestre: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade.

ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes: promover sociedades pacíficas e inclusivas para 

o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 

eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

ODS 17 – Parcerias e meios de implementação: fortalecer os meios de implementação e 

revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.
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ESTAMOS CIENTES:

Nome do Colaborador Cargo/função Assinatura
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CONTROLE DE CÓPIAS EMITIDAS

DATA EMITIDO PARA Nº Ass.:

dia / mês/      anoJustificar o motivo ou quem solicitou a cópia ou para quem 
Número da cópia: 001,

002 etc
Visto de quem fez ou

solicitou a cópia
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