Com o objetivo de alinhar as metas e atividades da área ambiental do
IX Conferência Municipal do Meio Ambiente
ODS/Londrina
A Caminho da Sustentabilidade

Município de Londrina a esta importante agenda, o Conselho Municipal do
Meio Ambiente – CONSEMMA e a Secretaria Municipal do Ambiente - SEMA,
definiram os ODS como temática para a IX Conferência Municipal do Meio
Ambiente.

TEXTO ORIENTADOR
A Organização das Nações Unidas – ONU propôs um plano de ação,

Foram destacados 9 objetivos e 26 metas, conforme temática
ambiental e realidade local, que serão trabalhados conforme segue:

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS visando tomar medidas
ousadas e transformadoras que são urgentemente necessárias ao

1. Pessoas

direcionamento da atividade humana no caminho sustentável e resiliente, ou
seja, de forma menos prejudicial ao meio ambiente.

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 saudável. Segue tema

São divididos em 17 objetivos e 169 metas que demonstram a escala

que será trabalhado nesse eixo:

e a ambição desta nova Agenda Universal. Eles se constroem sobre o legado
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM e tem por meta concluir
o que estes não conseguiram alcançar. Eles são integrados e indivisíveis, e
equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica,
a social e a ambiental.

Os objetivos e metas estimularão a ação para os próximos anos em
áreas de importância crucial para a humanidade e para o planeta e foram
divididos em 05 eixos principais, os 5 P’s: Pessoas, Planeta, Prosperidade,
Paz e Parcerias.

Tema 02: Fome Zero e Agricultura Sustentável


Garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e
implementar práticas agrícolas resilientes, que

aumentem a

produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas,
que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas,
às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros
desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e
do solo.



2. Planeta

Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para
melhorar a gestão da água e do saneamento.

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

Tema 07: Energias Renováveis e Acessíveis


global.

suportar as necessidades das gerações presentes e futuras.
Seguem temas que serão trabalhados nesse eixo:
Tema 06: Água Potável e Saneamento

Aumentar a participação de energias renováveis na matriz energética

Tema 13: Mudanças no Clima


Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos
relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países.



Melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando
despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais
perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não
tratadas e aumentando a

Tema 15: Ecossistemas Terrestres


reciclagem e reutilização segura

habitats naturais, deter a perda de biodiversidade e proteger e evitar

globalmente;


Aumentar a eficiência do uso da água em todos os setores, assegurar



a extinção de espécies ameaçadas;


Tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de

retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar

espécies da flora e fauna protegidas e abordar tanto a demanda

a escassez de água e reduzir o número de pessoas que sofrem com

quanto a oferta de produtos ilegais da vida selvagem;

a escassez de água;


Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de



Implementar

medidas

para

evitar

a

introdução

e

reduzir

Implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os

significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras em

níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado;

ecossistemas terrestres e aquáticos, e controlar ou erradicar as

Proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo

espécies prioritárias;

montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos;



Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes,



Reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive

os recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da

prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos

biodiversidade e dos ecossistemas

municipais e outros.


3. Prosperidade
Assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida
próspera e de plena realização pessoal, e que o progresso econômico, social

Proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros,
inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e
crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência.



Aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos
humanos adotando e implementando políticas e planos integrados

e tecnológico ocorra em harmonia com a natureza. Segue tema que será

para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às

trabalhado nesse eixo:

mudanças climáticas, a resiliência a desastres; e desenvolver e
implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do

Tema 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis


Risco de Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de
desastres em todos os níveis.

Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades
para o planejamento e gestão de assentamentos humanos
participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países.



Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural
e natural do mundo.



Reduzir significativamente o número de mortes e o número de
pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as
perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto
interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com
o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de
vulnerabilidade.

Tema 12: Produção e Consumo Sustentáveis


Alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.



Alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos
e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo
com os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente
a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus
impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente.




Reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da

revitalizada, com base num espírito de solidariedade global reforçada,

prevenção, redução, reciclagem e reuso.

concentrada em especial nas necessidades dos mais pobres e mais

Garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação

vulneráveis e com a participação de todos os países, todas as partes

relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e

interessadas e todas as pessoas.

estilos de vida em harmonia com a natureza.
Os vínculos e a natureza integrada dos Objetivos de Desenvolvimento
4. Paz

Sustentável são de importância crucial para assegurar que o propósito da
nova Agenda seja realizado. Se realizarmos as nossas ambições em toda a

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

extensão da Agenda, a vida de todos será profundamente melhorada e nosso
mundo será transformado para melhor.

e não há paz sem desenvolvimento sustentável. Segue tema que será
trabalhado nesse eixo:
Tema 16: Sociedades Pacíficas e inclusivas


Tema 17: Parcerias para implementação dos objetivos


complementada por parcerias multissetoriais que mobilizem e
Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em

compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e

todos os níveis.


Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável,

financeiros,

para

apoiar

a

realização

dos

recursos

objetivos

do

Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e

desenvolvimento sustentável em todos os países, particularmente nos

representativa em todos os níveis.

países em desenvolvimento.


5. Parcerias
Mobilizar os meios necessários para implementar esta Agenda por
meio de uma Parceria Global para o Desenvolvimento Sustentável

Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a
sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de
mobilização de recursos dessas parcerias.

