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Desenvolvimento sustentável refere-se a um 

modo de desenvolvimento capaz de responder 

às necessidades do presente sem comprometer 

a capacidade de crescimento das gerações 

futuras. Visa melhorar as condições de vida 

dos indivíduos, preservando simultaneamente 

o meio envolvente a curto, médio e, 

sobretudo, longo prazo. O desenvolvimento 

sustentável comporta um triplo objectivo: um 

desenvolvimento economicamente eficaz, 

socialmente equitativo e ecologicamente 

sustentável.

Desenvolvimento sustentável, o que é?

http://pelanatureza.pt/natureza/ecoinfo/desenvolvimento-

sustentavel-o-que-e 01/10/2020
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Está é ,a roda que mostra os 17 objetivos que o desenvolvimento sustentável                                                  

tem, símbolos e no próximo slide tem com frases. 





No desenvolvimento sustentável há 17 objetivos 

mas apenas escolhi os que eu acho que são mais 

importantes:
● Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a 

melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável 

● Acaba com a pobreza em todas as suas formas,em todos os 

lugares.

● Garantir  acesso a energia barata,confiável,sustentável
● Conservar  e promover o uso  sustentável dos oceanos



O que portugal fez:

Nas últimas décadas, os problemas ambientais tornaram-se um assunto de interesse 

global. Contudo, o meio ambiente continua a sofrer consequências das ações humanas. Os 

recursos naturais devem ser preservados em benefício das gerações presentes e futuras. 

Em Portugal, a história recente do ambientalismo não pode desprezar as influências 

externas. Os principais impulsos da política de ambiente em Portugal, e a consequente 

preocupação com o Desenvolvimento Sustentável, devem-se essencialmente a estas 

influências.  Para alcançar a sustentabilidade, cada país deve conhecer os seus problemas 

e as suas necessidade. Portugal ficou em 5º lugar no desenvolvimento sustenável.



Dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, 

Portugal está a cumprir da melhor forma o sétimo, de 

energias renováveis e acessíveis, que deve garantir o 

acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e 

modernas para todos.



O que foi feito pelo mundo:

O desenvolvimento sustentável é costumeiramente definido como a capacidade

de manter o crescimento econômico de um determinado território de forma a

conservar os recursos naturais para que eles sejam garantidos para as gerações

futuras, ou seja, é a perspectiva de manter a sustentabilidade dos elementos

naturais para que eles sejam capazes de igualmente atender às necessidades da

humanidade no futuro.

pontos de um máximo de 100, Portugal encontra-se entre os 30 países mais 

sustentáveis do mundo, segundo o relatório, que avalia o desempenho de 162 

países nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) adotados na 

Agenda 2030.



Próximas etapas para um futuro sustentável na Europa:

- A resposta da UE à Agenda 2030 inclui duas vertentes de trabalho: A primeira consiste em 

integrar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no quadro das políticas europeias e 

das atuais prioridades da Comissão; A segunda visa lançar uma reflexão sobre a evolução 

da nossa visão a mais longo prazo e a tónica das políticas setoriais após 2020.

- A Comissão utilizará todos os instrumentos ao seu dispor, incluindo os seus instrumentos 

para uma melhor regulamentação, para garantir que quer as políticas novas, quer as 

existentes, têm em conta os três pilares do desenvolvimento sustentável: social, ambiental 

e económico.

https://www.compete2020.gov.pt/noticias/detalhe/Desenvolvimento_Sustentavel
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