CICLO DE SEMINÁRIOS DO COLÉGIO “FOOD, FARMING AND FORESTRY”

"A Universidade de Lisboa na Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável"
IST | 22 de março de 2016

A água nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos,
em todas as idades
3.3 (…) Combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças
transmissíveis
3.9 Reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por (…)
contaminação e poluição do ar, da água e do solo

Página 1 de 3

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e
saneamento para todos
6.1 Alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível
para todos
6.2 Alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para
todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as
necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade
6.3 Melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e
minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo
à metade a proporção de águas residuais não tratadas, e aumentando
substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente
6.4 Aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores
e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar
a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem
com a escassez de água
6.5 Implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis,
inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado
6.6 Proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo
montanhas, florestas, zonas húmidas, rios, aquíferos e lagos
6.a Ampliar a cooperação internacional e o apoio ao desenvolvimento de
capacidades para os países em desenvolvimento em atividades e programas
relacionados a água e ao saneamento, incluindo a coleta de água, a
dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a
reciclagem e as tecnologias de reúso
6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a
gestão da água e do saneamento

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resistentes e sustentáveis
11.5 Reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas
afetadas por catástrofes e diminuir substancialmente as perdas económicas
diretas causadas por elas (…), incluindo os desastres relacionados à água, com o
foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade
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Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
12.4 Alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos químicos e de
todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os
marcos internacionalmente acordados, e reduzir significativamente a liberação
destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a
saúde humana e o meio ambiente

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação,
deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade
15.1 Assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas
terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial, florestas, zonas
húmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações
decorrentes dos acordos internacionais
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