ODS 8
Promover o crescimento
econômico sustentado , inclusivo
e sustentável , emprego pleno e
produtivo , e trabalho decente
para todos
8.1 sustentar o crescimento econômico per capita, de acordo com as circunstâncias nacionais e, em
particular, pelo menos um crescimento anual de 7% do PIB nos países menos desenvolvidos;
8.2 atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da diversificação, modernização
tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e intensivos em
mãodeobra;
8.3 promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geração
de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o
crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços
financeiros;
8.4 melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção, e
empenharse para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o "Plano
Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo Sustentáveis”, com os países desenvolvidos
assumindo a liderança;
8.5 até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as mulheres e homens,
inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor;
8.6 até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação;
8.7 tomar medidas imediatas e eficazes para assegurar a proibição e eliminação das piores formas de
trabalho infantil, erradicar o trabalho forçado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas
formas, incluindo recrutamento e utilização de criançassoldado;
8.8 proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os
trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas com
emprego precário;
8.9 até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos,
promove a cultura e os produtos locais;
8.10 fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a expansão do acesso
aos serviços bancários, financeiros, e de seguros para todos;
8.a aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio ( Aid for Trade) para os países em
desenvolvimento, particularmente os países menos desenvolvidos, inclusive por meio do Quadro
Integrado Reforçado (Enhanced Integrated Framework) para os países menos desenvolvidos;
8.b até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens e
implementar o Pacto Mundial para o Emprego da OIT
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O QUE VOCÊ PODE FAZER?
DESENVOLVER A CULTURA DO EMPREENDEDORISMO NAS
UNIVERSIDADES;
INCLUIR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) NO MERCADO DE TRABALHO;
APOIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES E
RECRUTAMENTO DE JOVENS NAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS;
DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO
INFANTIL E TRABALHO FORÇADO;
IMPLANTAR DISTRITOS INDUSTRIAIS NOS MUNICÍPIOS;
INCENTIVAR PROGRAMAS DE APOIO À FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
TÉCNICA PROFISSIONAL DOS JOVENS MENOS FAVORECIDOS, VISANDO
SUA INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO;
PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS DE ARTESANATO;
IMPLANTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMOVAM O EMPREGO;
CRIAR CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OS IMIGRANTES AFRICANOS,
BOLIVIANOS, LIBANESES, HAITIANOS E OUTROS POVOS.

