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

"A Universidade de Lisboa na Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável"
FF | 15 de junho de 2016

A Saúde e o Bem-Estar nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da
nutrição e promover a agricultura sustentável
2.1 (…) acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular
os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos
seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano
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2.2 (…) acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir (…) as
metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças
menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos
adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos,
em todas as idades
3.1 (…) reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes
por 100.000 nascidos vivos
3.2 (…) acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de
5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal (…)
3.3 (…) acabar com as epidemias de SIDA, tuberculose, malária e doenças
tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água,
e outras doenças transmissíveis
3.4 (…) reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não
transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bemestar
3.5 Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o
abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool
3.7 (…) assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva,
incluindo o planeamento familiar, informação e educação, bem como a
integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais
3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco
financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a
medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços
acessíveis para todos
3.9 (…) reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos
químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo
3.b Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as
doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países
em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais
a preços acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha, que afirma o direito
dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do
acordo TRIPS sobre flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular,
proporcionar o acesso a medicamentos para todos
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3.c Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento,
desenvolvimento e formação, e retenção do pessoal de saúde nos países em
desenvolvimento, especialmente nos países menos desenvolvidos e nos
pequenos Estados insulares em desenvolvimento
3.d Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em
desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de
riscos nacionais e globais de saúde

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e
meninas
5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos
reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da
Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a
Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências
de revisão

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e
saneamento para todos
6.1 (…) alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura 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

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
12.4 (…) alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e
todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os
marcos internacionais 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
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