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OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo universal à ação para acabar

com a pobreza, proteger o planeta e melhorar as vidas e perspetivas de todos, em todo o lado.

Os 17 Objetivos foram adotados por todos os Estados membros da ONU em 2015, como parte da

Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030, que estabeleceu um plano de 15 anos

para alcançar os Objetivos.
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Factos e números:

⮚Cada ano, um terço de todos os alimentos produzidos – o equivalente a 1,3 mil milhões de

toneladas no valor de cerca de 1 bilhão de dólares – acaba por apodrecer nos contentores dos

consumidores e retalhistas ou estragar-se devido a más práticas de transporte e colheita.

⮚Se as pessoas em todo o mundo mudassem para lâmpadas economizadoras de energia, o

mundo pouparia 120 mil milhões de dólares por ano.

⮚2019 foi o segundo ano mais quente registado e o final da década mais quente (2010 - 2019)

alguma vez registada à medida que os níveis de dióxido de carbono (CO2) e outros gases com

efeito de estufa na atmosfera aumentavam para novos recordes.
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Agricultura ecológica significa cultivar alimentos em diversos sistemas que são 100% orgânicos

(livres de químicos) e que não utilizam monoculturas. Constroem e mantêm a fertilidade do solo

através da manutenção da mistura certa de espécies vegetais (incluindo fixadores de azoto) no

terreno durante todo o ano e fazem mais uso de árvores multifuncionais e outras plantas perenes.

Quaisquer fertilizantes ou pulverizadores são feitos de materiais vegetais, tais como chás de

compostagem ou repelente de insetos de neem. É uma agricultura baseada no sistema natural.
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A agricultura sustentável incorpora várias alternativas de agricultura não convencional que são

frequentemente chamadas orgânicas, regenerativas, alternativas, ecológicas ou de baixo

consumo. Para que uma exploração agrícola seja sustentável, deve produzir quantidades

adequadas de alimentos de alta qualidade, proteger os seus recursos e ser simultaneamente

ambientalmente segura e rentável. Em vez de depender de materiais adquiridos, tais como

fertilizantes, uma exploração agrícola sustentável depende, tanto quanto possível, de processos

naturais benéficos e de recursos renováveis retirados da própria exploração.

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL03



De acordo com a Comissão Mundial das Nações Unidas (ONU) sobre Ambiente e

Desenvolvimento, a sustentabilidade ambiental consiste em agir de forma a assegurar que as

gerações futuras tenham os recursos naturais disponíveis para viverem um modo de vida igual,

se não melhor, do que as gerações atuais. O aumento constante da população humana e o

aumento do consumo per capita tem causado grandes constrangimentos aos recursos naturais.

Para além disso, a urbanização, industrialização e práticas agrícolas modernas poluíram os

recursos hídricos, o ar e o solo em todo o globo.
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Uma economia linear segue tradicionalmente o plano "take-make-dispose" passo a passo. Isto

significa que as matérias-primas são recolhidas, depois transformadas em produtos que são

utilizados até serem finalmente descartados como resíduos. O valor é criado neste sistema

económico através da produção e venda do maior número possível de produtos.

A economia circular implica uma conceção ou sistema que mantém o valor acrescentado de um

produto tanto quanto possível e elimina o desperdício. Quando um produto termina o seu ciclo de

vida, é suposto ser mantido dentro da economia como recurso que pode ser utilizado

produtivamente repetidamente e assim criar um valor adicional.
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RECURSOS ADICIONAIS

ESTUDO DE CASO

Agricultura Orgânica em Áreas Protegidas

e Zonas Tampão – Estudo de Caso; FAO

http://www.fao.org/3/ad090e/ad090e.htm

VÍDEO 1

VÍDEO 2

https://www.youtube.com/embed/2whtUGvTV0E?feature=oembed
http://www.fao.org/3/ad090e/ad090e.htm
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