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METAS

ODS 3: Saúde e
bem-estar

3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e
demais doenças tropicais negligenciadas, assim como combater a hepatite,
doenças transmitidas pela água e demais doenças transmissíveis.
3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura causada por
doenças não transmissíveis por meio da prevenção e tratamento, assim
como promover saúde mental e bem-estar
3.5 Reforçar a prevenção e tratamento do abuso de substâncias, incluindo o
abuso de narcóticos e o uso nocivo de álcool.
3.7 Até 2030, assegurar o acesso universal a serviços de saúde sexual e
reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, a informação e a educação,
e a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais.
3.9 Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças
causadas por substâncias químicas nocivas e a contaminação e a poluição
do ar, da água e do solo. (comentário: Isso inclui a exposição de risco à
Água, Saneamento e Higiene para Todos (Water, Sanitation and Hygiene
for All - WASH).)

ODS 4: Educação de
qualidade

4.1 Até 2030, assegurar que todas as meninas e meninos completem o
ensino primário e secundário gratuito, equitativo e de qualidade, levando a
resultados de aprendizagem relevantes e efetivos.
4.2 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos tenham acesso à
qualidade de desenvolvimento durante a primeira infância, assim como
acesso à cuidados e educação pré-primária, para que se encontrem bem
preparados para o ensino primário.
4.3 Até 2030, garantir preços acessíves e admissão igualitária de mulheres e
homens à educação de qualidade seja ela técnica, vocacional ou de ensino
superior, incluindo o ensino universitário.
4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos
que possuam competências relevantes, incluindo competências técnicas e
profissionais para aceder ao emprego, ao trabalho digno e ao
empreendedorismo.
4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e assegurar
o acesso igualitário a todos os níveis de educação e treinamento vocacional
para pessoas vulneráveis, incluindo pessoas com deficiência, povos
indígenas e crianças em situações de vulnerabilidade.

4.6 Até 2030, assegurar que todos os jovens e uma proporção substancial
de adultos, homens e mulheres, alcancem alfabetização e numeracia.
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável,
incluindo, entre outros, educação para o desenvolvimento sustentável e
estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero,
promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global, e
valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável.
4. A construção e a melhora de instalações educacionais que sejam
adequadas para crianças, portadores de deficiência e às diferenças de
gênero e proporcionar ambientes de aprendizagem seguros, não violentos,
inclusivos e eficazes para todos.
4. Até 2030, aumentar substancialmente a oferta de professores
qualificados, inclusive através da cooperação internacional para a formação
de professores em países em desenvolvimento, especialmente em países
menos desenvolvidos e em pequenos Estados insulares em
desenvolvimento.
ODS 5:
Igualdade de
gênero

5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra mulheres e
meninas em todos os lugares.
5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas mulheres e meninas
nas esferas pública e privada, incluindo o tráfico de mulheres, a sua
exploração sexual e outros tipos de exploração.
5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, tais como casamento infantil, precoce
e forçado e mutilação genital feminina.
5.5 Assegurar a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de
oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisões
na vida política, econômica e pública.
5.6 Garantir o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos
reprodutivos, conforme acordado no acordo do Programa de Ação da
Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (Programme
of Action of the International Conference on Population and Development),
a Plataforma de Ação de Beijing (Beijing Platform for Action) e os
documentos finais de suas conferências de revisão.

ODS 11:
Cidades e
comunidades
sustentáveis

11.7 Até 2030, fornecer acesso universal a espaços seguros, públicos e
verdes, inclusivos e acessíveis, em particular para mulheres e crianças,
pessoas idosas e pessoas com deficiência.

ODS 16: Paz,
justiça e
instituições
fortes

Reduzir significativamente todas as formas de violência e decorrentes taxas
de mortalidade em todos os lugares.
16.2 Acabar com o abuso, a exploração, o tráfico e todas as formas de

violência e tortura contra crianças.
Assegurar processos de tomada de decisão adequados, inclusivos,
participativos e representativos em todos os níveis.
16. Promover e aplicar leis e políticas não-discriminatórias para o
desenvolvimento sustentável.

