
        

facisc.org.br/responsabilidade 

 

AGENDA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Além de integrar a missão e visão da FACISC, o Desenvolvimento Sustentável passa 

agora a ser uma de nossas Diretrizes de atuação. 

Desta forma, propondo a ampliação das ações já desenvolvidas por nossas ACIs e seu 

papel estratégico nos municípios catarinenses, apresentamos a nova agenda mundial, 

os ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  

Os ODS são uma agenda global que compreende 17 objetivos e 169 metas a serem 

atingidas até 2030. Abrangentes, integrados e universais, os objetivos incluem temas 

transversais que exigem amplas parcerias e articulação multissetorial. 

Estes desafios podem ser organizados em 5 dimensões principais: 

Pessoas, Prosperidade, Paz, Parcerias e Planeta 
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Desde 2011 a FACISC integra o MNPSC – Movimento Nós Podemos SC, contribuindo 
com os esforços nacionais e internacionais na realização de projetos e ações para 
atingir as metas dos Objetivos do Milênio (ODM), o que contribuiu em muito para o 
alcance de bons indicadores dos ODM em Santa Catarina. Os ODS, além de 
integrarem os 8 objetivos do milênio, ampliam o compromisso de todos para outros 
temas de igual relevância na sociedade. 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 
 
ODS 1 
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;  
 
ODS 2 
Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição, e promover 
a agricultura sustentável;  
 
ODS 3 
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades;  
 
ODS 4 
Garantir educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizado ao longo da vida para todos;  
 
ODS 5 
Alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 
  
ODS 6 
Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos; 
  
ODS 7 
Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e moderna para todos; 
  
ODS 8 
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno 
e produtivo, e trabalho decente para todos;  
 
ODS 9 
Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e 
fomentar a inovação;  
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ODS 10 
Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles;  
 
ODS 11 
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis;  
 
ODS 12 
Assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis;  
 
ODS 13 
Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos; 
 
ODS 14 
Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos para 
o desenvolvimento sustentável;  
 
ODS 15 
Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de 
forma sustentável as florestas, combater à desertificação, bem como deter e reverter a 
degradação do solo e a perda de biodiversidade;  
 
ODS 16 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis 
e inclusivas em todos os níveis;  
 
ODS 17 
Fortalecer os mecanismos de implementação e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável.  
 
Conheça mais em: https://nacoesunidas.org/pos2015/ 
 

ODS na estratégia dos negócios – agenda global, olhar local. 

Os ODS representam uma excelente ferramenta para as empresas apontando 

caminhos para atender às múltiplas demandas econômicas, sociais e ambientais. Ao 

definir prioridades e aspirações até 2030 os ODS permitem que empresas e líderes 

demonstrem como seus negócios ajudam no avanço do Desenvolvimento Sustentável. 

 

https://nacoesunidas.org/pos2015/
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Como sua Associação Empresarial pode participar? 

 Termo de Adesão MNPSC 

O Movimento Nós Podemos SC é uma iniciativa da sociedade civil, composta 

por empresas, governos e organizações sociais para envolver toda a sociedade 

e os governos no cumprimento dos ODS. O termo de adesão representa o 

compromisso da instituição em, por meio de suas ações, contribuir com o 

alcance dos ODS. 

Para aderir, entre em contato com sec.mnpsc@gmail.com, a adesão é gratuita. 

 

 Alinhamento das ações internas aos ODS 

Os projetos e ações já realizadas pela ACI podem ser alinhados aos ODS. 

Cada ODS oferece diversas metas específicas voltadas para a ação. 

Alinhe, comunique e relate suas estratégias, metas e atividades, utilizando-se de 

uma agenda global. 

 

 Guia dos ODS para as Empresas 

A finalidade do Guia dos ODS é orientar as empresas a respeito de como 

elas podem alinhar as suas estratégias e mensurar e administrar a sua 

contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O guia 

apresenta cinco passos que auxiliam as empresas a maximizar a sua 

contribuição para os ODS.  

A publicação encontra-se disponível para download no site do CEBDS – 

Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. 

http://cebds.org/publicacoes/guia-dos-ods/#.Vrx_8PIrLIU 
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http://cebds.org/publicacoes/guia-dos-ods/#.Vrx_8PIrLIU
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 Municipalização ODS 

Ao discutir localmente as demandas que permeiam os ODS, a sociedade tem a 

possibilidade de um olhar apurado sobre questões de impacto no seu 

município. A ACI pode protagonizar estas discussões. Conheça mais sobre os 

comitês municipais dos ODS  em: 

http://nospodemos-sc.org.br/institucional/comites-municipais/ 

 

Mais informações: rsocial@facisc.org.br 

http://nospodemos-sc.org.br/institucional/comites-municipais/
mailto:rsocial@facisc.org.br

