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Unidade 1 - Introdução à Sustentabildiade, Sobrecarga Ecológica e 
ODS

a) Jogo do Pescador – Orientações

b) Jogo do Pescador – Tabela

c) ODS e a sua Instituição
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O Jogo do Pescador ensinou-nos….

O conceito de stock e de fluxo (regeneração);
A importância de conceitos como:



COOPERAÇÃ

O

CONHECIMENT

OPrecisamos de saber gerir o que 

temos

Podemos pescar durante 10 

dias apenas se descobrirmos o 

stock e a taxa de regeneração

Precisamos de cooperar para 

encontrar a melhor solução
Podemos encontrar uma boa solução 

para todos os jogadores cooperantes 

que concordam limitar as suas 

capturas e, por vezes, ficar sem 

pescar



SUSTENTABILIDA

DE

Após 10 dias encontramos todos os 

Pescadores com a mesma quantidade 

de peixe (equidade intrageracional) 

Também deixaram a mesma quantidade 

de peixes para a próxima geração 

(equidade intergeracional)

O stock no lago mantém-se 

inalterado, permitindo às 

próximas gerações as 

mesmas oportunidades de 

prosperidade

É essencial garantir equidade inter e 

intra gerações

É vital garantir o desenvolvimento 

em vez do crescimento



DIA DE SOBRECARGA DA TERRA EM 
2020
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A Humanidade está a 
utilizar 

1.6 Planetas Terra

Por isso em 2020,
O Dia de Sobrecarga da 

Terra
será a

22 de Agosto

3 semanas mais tarde do
que em 2019 (devido à 

Pandemia)



A pandemia de COVID-19 levou à contração da Pegada Ecológica da Humanidade, 
demonstrando que uma mudança nos padrões de consumo no curto-prazo é 

possível. Contudo, a verdadeira sustentabilidade que permite a prosperidade na 
Terra apenas pode ser alcançada através de conhecimento e planeamento, e não por 

desastres.  

A partir desta 
semana, tudo o que 

consumimos no 
resto do ano está a 

ser roubado ao 
futuro.



ITÁLIA

GRÉCIA

PORTUG
AL

https://www.overshootday.org/about/



Uma pessoa apenas pode fazer a diferença…

...e  toda a gente devia tentar (J.F. Kennedy)
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Desenvolvimento 

Sustentável

Definições e Conceitos



O que significa 
“sustentabilidade?”

• A capacidade para

manter ou continuar…

• A qualidade de poder

continuar durante um

período de tempo

(Dicionário de Cambridge)
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Sustentar algo significa permitir que este se estenda por um 

longo período de tempo

O que significa 

para si 

Sustentabilida

de?



O que significa Desenvolvimento 
Sustentável?

• O termo “Desenvolvimento Sustentável” tem sido denominador comum para diversas políticas e
governos.

• Contudo, nem toda a gente está ciente do que significa verdadeiramente.
• Não existe uma definição única e cada setor emprega o termo de formas distintas.
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O que acha que Desenvolvimento 

Sustentável significa?



A definição de Brundtland (1987)

Dois conceitos chave na definição de
Brundtland:

• O conceito de “necessidades”

• A ideia de limites que vão de
encontro às necessidades
presentes e futuras

“Desenvolvimento Sustentável é o desenvolvimento

que vai de encontro às necessidades do presente sem

comprometer a capacidade das gerações futuras

conseguirem suprir as suas próprias necessidades.”



Mais definições relacionadas com Desenvolvimento 
Sustentável:

• UNDP (1994): ... Um processo para compreender o desenvolvimento

humano...” numa maneira inclusiva, interligada, equitativa, prudente e

segura de nos desenvolvermos...”

• Declaração do Rio, adotada pela Conferência do Ambiente e

Desenvolvimento das Nações Unidas, em 1992: “Os seres humanos são

o centro das preocupações relativamente ao desenvolvimento

sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia

com a natureza.”

• Relatório “Para além do crescimento económico”, Banco Mundial, 2004:

“Em última análise, desenvolvimento sustentável baseia-se nas

condições de longo-prazo para o bem-estar multidimensional da

Humanidade.”
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Alguns exemplos do termo “Desenvolvimento 
Sustentável” aplicado a diferentes contextos:

No contexto florestal, Desenvolvimento Sustentável pode significar o corte de árvores

e outros produtos florestais a uma taxa que não exceda a capacidade de

regeneração da Floresta.
16

UNDERSTANDING & LEADING SUSTAINABLE DEVELOPMENT Phil Lane, Jr. Four Worlds 

International www.fwii.net



Alguns exemplos do termo “Desenvolvimento 
Sustentável” aplicado em diferentes contextos:

No contexto de planeamento urbano, Desenvolvimento Sustentável pode ser encarado

como a gestão de crescimento dentro da capacidade das infraestruturas servirem a

população.

17UNDERSTANDING & LEADING SUSTAINABLE DEVELOPMENT Phil Lane, Jr. Four Worlds 

International www.fwii.net



Alguns exemplos do termo “Desenvolvimento 
Sustentável” aplicado em diferentes contextos:

No contexto de desenvolvimento de projetos, 
Desenvolvimento Sustentável  traduz-se nas atividades 

destinadas à proteção da capacidade sócio-ecológica e no 
acompanhamento por parte da comunidade.

18

UNDERSTANDING & LEADING SUSTAINABLE DEVELOPMENT Phil Lane, Jr. Four Worlds 

International www.fwii.net
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Pilares da 

Sustentabilidade



Pilares interdependentes do Desenvolvimento Sustentável e 
que se reforçam mutuamente 

20

Economi

a

(Lucro)

Viável

Aceitável

Equitativ

oSustentávelAmbient

e

(Planeta)

Social

(Pessoa

s)

Ambiente

Economi
a

Social



Adicionar mais um pilar…?
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Instituições (confusamente denominadas de “capital 

social”) são o resultado de processos inter-pessoais, 

tais como comunicação e cooperação, resultando em 

informação e sistemas de regras que ditam a interação 

entre membros da sociedade. 

Spangenberg, J.H., 2002. SUSTAINABILITY INDICATORS : AN ANALYSIS OF THE 

INSTITUTIONS IN AGENDA 21



Sustentabilidade fraca vs 
Sustentabilidade forte
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Três pilares da 

Sustentabilidade

Sustentabilidade 

fraca
Sustentabilidade 

Forte



A principal abordagem à Sustentabilidade…

• A abordagem ao 

Desenvolvimento 

Sustentável deve abranger 

todos os aspetos e 

considerar o facto de que 

tudo está interligado:

❖Entre gerações

❖Entre países

❖Entre comunidades

23

O princípio é 

olhar para tudo 

como parte de 

um todo!



O que é diferente no Desenvolvimento Sustentável?
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Desenvolvimento é essencial, porém deve ser uma ‘qualidade de

desenvolvimento’ diferente, organizada de uma forma distinta – uma

que tenha em conta o meio ambiente.
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Agenda 2030 ONU 

OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL (ODS)

Breve história e os 17 ODS



História da Sustentabilidade
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Quatro períodos em destaque:

(1)Período inicial (até finais dos anos 1970),

(2)Período de estagnação (1980–1986),

(3)Período de diversas conquistas (1987–1995), 

(4)Período de declínio (1996–presente)

Referência: (Waas et al., 2011)

Preocupações e desenvolvimento Ambiental não são tópicos 

recentes no que toca a políticas internacionais. 
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1962: Livro da autoria de 
Rachel Carson “Primavera 

Silenciosa” torna-se o 
catalisador para o 

ambientalismo moderno

1972: Conferência 
de Estocolmo da 

ONU

1987: Comissão de 
Brundtland: “O 
nosso futuro 

comum”

2000: Objetivos de 
Desenvolvimento do 

Milénio

1997: Protocolo de 
Quioto

1992: Conferência da 
Terra:

- Declaração do Rio;

- Agenda 21;

- CSD;

- CBD;

- UNFCCC.

2002: Conferência 
sobre Desenvolvimento 

Sustentável em 
Joanesburgo

- Plano de 
Implementação de 

Joanesburgo

2009: Copenhaga 
COP15

2010: Cancún COP16

2011: Durban COP17

E agora…

Rio+20

A breve história do Desenvolvimento Sustentável



45 anos de História – os principais marcos internacionais
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1972

• 1ª Conferência da ONU sobre Ambiente Humano (Estocolmo) 

• Relatório Limites do Crescimento

1980
• Estratégia Global para a Conservação (conceito de DS pela 1ª vez)

1987
• Relatório Brundtland, ‘Our Common Future’: Conceito de Desenvolvimento Sustentável

1992
• Cimeira da Terra - 2ª Conferência da ONU sobre Ambiente e Desenvolvimento  (Rio de 

Janeiro) - AGENDA 21

1997
• 3 ª Cimeira da ONU sobre as Alterações Climáticas (Protocolo de Quioto)

2000
• Declaração do Milénio (8 Objetivos do Milénio - ODM)

2002
• 3ª Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+10), Joanesburgo

2004
• Conferência sobre Diversidade Biológica, Kuala Lumpur

2012

• Cimeira da Terra – Rio+20 - 4ª Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento 
Sustentável, Rio de Janeiro

• Cimeira de Doha - 18ª Conferência da ONU sobre as Alterações Climáticas

2015

• 4ª Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável, Nova Iorque, Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável

• 21ª Conferência da ONU (COP21) sobre Alterações Climáticas – Acordo de Paris

1.3. História e agenda política internacional
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De 2015 em diante…

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030

https://sustainabledevelopment.un.org/



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030

➤ Um conjunto de 17 objetivos 

para o futuro mundial, até 

2030 

➤ Reforçados por um conjunto 

de 169 metas detalhadas 

➤ Negociados por um período de 

três anos nas Nações Unidas 

➤ Acordados por quase todos os 

países do mundo, a 25 de 

setembro de 2015

32https://sustainabledevelopment.un.org/



Desenvolvimento Sustentável tende a focar-se: 
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232 

indicadores



Diferentes enquadramentos dos ODS
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Fonte: Stockholm Resilience Center



Primeiramente, e o mais importante, é que estes Objetivos se
aplicam a todos os países… e a todos os setores. Cidades,
negócios, escolas, organizações, todos são chamados a intervir.
Isto denomina-se por

Universalidade

O que há de novo e o que é diferente nos 17 
ODS?

Em segundo lugar, reconhece-se que todos os Objetivos estão
interligados num só sistema. Não podemos atingir apenas um
objetivo. Temos de os alcançar a todos. Isto é chamado de

Integração

E finalmente, é amplamente reconhecido que atingir estes 
objetivos envolve levar a cabo enormes e fundamentais 
mudanças na forma como vivemos na Terra. A isto chama-se 

Transformação



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030
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1- Pôr fim à pobreza, em todas as 

formas e em todos os lugares

2- Acabar com a fome, 

alcançar segurança 

alimentar, melhorar a 

nutrição e promover a 

agricultura sustentável 

3- Garantir vidas saudáveis e 

promover o bem-estar em todas as 

idades
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4- Garantir inclusividade e 

equidade em educação de 

qualidade e promover 

oportunidades vitalícias de 

educação para todos 

5- Alcançar igualdade 

de género e capacitar 

todos as mulheres

6- Assegurar a disponibilidade e 

gestão sustentável de água e 

saneamento para todos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030
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8- Promover crescimento económico 

sustentado, inclusivo e sustentável, bem 

como emprego pleno e produtivo e  trabalho 

decente para todos

7- Garantir o acesso a 

energia acessível, confiável, 

sustentável e moderna a 

todos

9- Construir infraestruturas 

resilientes, e promover uma 

industrialização sustentável e 

inclusiva e adotar inovação

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
2030
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14- Conservar de forma

sustentável o uso dos

oceanos, mares e

recursos marinhos para

promover o seu

desenvolvimento

sustentável

13- Tomar ações

urgentes para

combater as

alterações

climáticas e o seu

impacto

15- Proteger, restaurar e 

promover o uso sustentável 

dos ecossistemas terrestres, 

gestão sustentada das 

florestas, combater a 

desertificação e parar e 

inverter a tendência da 

degradação dos terrenos , 

bem como a falta de 

biodiversidade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
2030
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17- Reforçar os meios de 

implementação e revitalizar 

parcerias globais para o 

Desenvolvimento Sustentável

16- Promover pacificamente e de 

forma inclusiva junto das 

sociedades o Desenvolvimento 

Sustentável, dando acesso à 

justiça a todos e construir 

instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas a todos 

os níveis

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
2030



Cada 

Objetivo é 

importante 

por si só…



Cada 

Objetivo é 

importante 

por si só…

E todos 

eles estão 

interligado

s



“Nunca duvide de que 

um pequeno grupo de 

indivíduos criativos e 

comprometidos pode 

mudar o mundo; na 

verdade, é a única coisa 

que alguma vez mudou”

Margaret Mead 
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