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“Os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável  são a nossa visão comum para a 

Humanidade e um contrato social entre os líderes mundiais e os povos. São uma lista das coisas 

a fazer em nome dos povos e do planeta, e um plano para o sucesso” (secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, 

Setembro 2015). 



Em Setembro de 2000 foi aprovada a Declaração do Milénio, sendo a principal referência para a 

formulação dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.  

 

“Os Objectivos representam uma parceria entre os países desenvolvidos e os países em 

desenvolvimento, tendo em vista criar um clima, tanto a nível nacional como mundial, que 

conduza ao desenvolvimento e à eliminação da pobreza.” (ONU) 



Estabeleceram-se os primeiros objectivos 
 

OBJECTIVO 1: Reduzir a pobreza extrema e a fome 

OBJECTIVO 2: Alcançar o ensino primário universal 

OBJECTIVO 3: Promover a igualdade de género e o empoderamento das mulheres 

OBJECTIVO 4: Reduzir a mortalidade infantil 

OBJECTIVO 5: Melhorar a saúde materna 

OBJECTIVO 6: Combater o VIH/SIDA, a malária e outras doenças 

OBJECTIVO 7: Garantir a sustentabilidade ambiental 

OBJECTIVO 8: Criar uma parceria mundial para o desenvolvimento 



Os progressos e lições aprendidas com os 8 Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 

promoveram,  

 

em 2015 a definição dos 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.  



Agenda 2030 da ONU: 
 

“é fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo que pretende criar um 

novo modelo global para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de 

todos, proteger o meio ambiente e combater as alterações climáticas.” 



Fonte: 



“Todos têm um papel a desempenhar” 
 
 

E a floresta não pode ser excepção… 
 

A floresta e os seus produtos, têm um papel crucial na sustentabilidade. Com ligações mais 

evidentes que outras, a gestão florestal sustentável contribui para os ODS. 
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A Gestão Florestal Sustentável certificada faz a diferença e desempenha o seu papel 

nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 

Para mais informações sigam as redes sociais do PEFC. 


