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"Desenvolvimento sustentável é aquele
que atende as necessidades das
gerações atuais sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de
atenderem a suas necessidades e
aspirações."



MASLOW  - 1954





O JOVEM 
TEM UM PAPEL 
FUNDAMENTAL 



IMPACTOS
FREE 

RESOURCES
Presentations are 

communication tools 
that can be used as 

demonstrations.

UNESCO:
542 mi de alunos fora 

da escola

BANCO MUNDIAL
EXTREMA 
POBREZA

+ 150 mi de Pessoas

OMS
FOME NO 
MUNDO 
132 MI

OMS

MORTES 
BRASIL 
154 MI



ODS 1 Pobreza Alto Impacto Negativo

Aumento da pobreza devido a perdas de empregos impacto
desproporcional sobre grupos vulneráveis .



ODS 2 – FOME 

Má nutrição devido à 
interrupção das refeições
nas escolas.

Insegurança al imentar devido à redução do

suprimento e comércio global de al imentos ;

Fome devido à queda de
renda e redução da
disponibilidade de
alimentos durante o
confinamento ;

Maior perda e desperdício de alimentos devido

a desafios de transporte e disponibil idade

reduzida de mão -de-obra .

Alto Impacto Negativo



ODS 3
Alto Impacto Negativo

•Mortalidade da COVID; (1 mi de mortes)
•Mortalidade de outras doenças por causa do esgotamento do 
sistema de saúde; 
•Impacto negativo do confinamento na saúde mental 
(ansiedade e depressão);
•Pequena redução de mortes por acidentes de trânsito;
•Ganhos na saúde por causa da redução da poluição do ar.



MODERADO IMPACTO 
NEGATIVO

•Fechamento de escolas e
creches;

•Perda de desenvolvimento de
capital humano;

•Perda da qualidade nutricional
devido a interrupção das escolas
e merendas.









Mulheres chefes de 
familia sem emprego

Violência doméstica

ODS 5 Moderado 
Impacto Negativo



ODS 6 MODERADO IMPACTO NEGATIVO

ODS 7 Moderado
Impacto Negativo.

O acesso limitado a água limpa entre grupos 
desfavorecidos limita a possibilidade de aderir a 

diretrizes rígidas de higiene Indústria, inovação e 

infraestrutura..

Slowdown no crescimento 
econômico contribuindo para 

a redução dos preços das 

fontes energéticas

Aumento do acesso a energias
renováveis



ODS 8
EMPREGOS



ODS8 ALTO IMPACTO NEGATIVO

••  Crises Econômica em todas as partes do 
mundo ;
••  Disrupção no comércio;
••  Desemprego;
••  Fechamentos e falências; 
••  Declínio da atividade turísticas; 
••  Déficit públicos.

ODS9 MODERADO IMPACTO NEGATIVO

••  Queda na produção industrial;

••  Possível nacionalização de algumas 
indústrias, falências e fechamento de outra;

••  Absorção acelerada de tecnologias 
digitais para saúde, educação,  governança e 
pagamentos eletrônicos



Economia Verde
Economia Azul

Economia de Baixo Carbono
Economia Compartilhada

Economia Criativa
Economia de Baixo Contato

Economia da Ansiedade





https://observatoriosistemafiep.org.br/blog/tenden
cias-sistema-fiep-.2020

•http://longevidade.ind.br/publicacao/skills-4-0-
habilidades-para-industria-livro-completo/

•http://longevidade.ind.br/publicacao/rotas-
diversidade-e-longevidade-2035-roadmap/



ODS 10
Alto Impacto Negativo

Impactos econômicos
negativos e 

desproporcionais à 
saúde de grupos

vulneráveis
(refugiados e migrantes).







Aumento da pobreza e 
vulnerabilidade

urbana

Fechamento-
Redução dos transportes 

públicos
Menor acesso a espaços 

públicos / verdes

Redução acentuada 
a curto prazo nos
níveis de poluição

ODS 11  Moderado Impacto negativo







ODS 12 IMPACTO

Redução a curto prazo no uso de recursos naturais  devido
à at iv idade econômica e ao consumo reduzidos

Pressão para f lexibi l izar  as  regulamentações da economia
circular  e  adiar  a  adoção de novas medidas

Maior  poluição plást ica (por exemplo,  usada para
produzir  equipamentos de proteção individual)





ODS 13 MUDANÇAS CLIMÁTICAS

•Pressão para reduzir as 
salvaguardas ambientais

•Redução de curto prazo nas 
emissões globais de GEE

•Desaceleração do 
crescimento econômico 

contribuindo para
a redução dos preços da 

energia (petróleo),

•que podem aumentar o acesso 
à energia, mas reduzir os

incentivos às energias 

renováveis



ODS 14 & ODS 15  IMPACTO AINDA NÃO ESTÁ CLARO

Redução a curto prazo das ameaças
à biodiversidade terrestre e de água 
doce devido à redução da atividade
econômica e do consumo globais

Pressão para reduzir a biodiversidade terrestre e
de água doce e salvaguardas de ecossistemas,
incluindo convenções sobre biodiversidade e
regulamentação de ecossistemas (por exemplo,
sobre desmatamento



ODS 16 Moderado Impacto Negativo

Aumento do déficit 
público e da dívida Perturbação dos 

processos legislativos e
debates públicos

Maior pressão sobre os 
governos para

mitigar as conseqüências 
econômicas e de

saúde da pandemia

Suspensão das
leis de liberdade de 

informação e
das políticas de 

transparência, paz, justiça
e instituições

fortes



ODS 17 Moderado Impacto Negativo

Possível redução de 
remessas internacionais 

e financiamento 

transfronteiriço

Possibilidade de 
resposta reduzida da 

comunidade de ajuda 

internacional às 
necessidades dos 

países mais pobres

Desaceleração do 
Comércio Internacional



ODS 16 & ODS 17 Moderado Impacto
Negativo
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#ODS1POBREZA
#ODS2FOME
#ODS3SAUDE
#ODS4EDUCAÇÃO
#ODS6AGUA
#ODS7ENERGiA
#ODS8EMPREGOS
#ODS9INOVACAO
#ODS10DESIGUALDADES
#ODS11CIDADES
#ODS12CONSUMO
#ODS17MUDANCAS 
CLIMATICA
#ODS14Mares
#ODS15BIODIVERSIDADE
#ODS16Paz
#ODS17Parcerias

http://portalods.com.br/

https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/giro-sustentavel/a-nova-dinamica-das-coisas/
https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/giro-sustentavel/a-lingua-dos-rs-dos-recursos-hidricos/

https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/giro-sustentavel/a-nova-dinamica-das-coisas/

