


A definição para este conceito surgiu no 
relatório “O nosso Futuro Comum”, 
publicado em 1987 pela Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
da ONU.
 
O desenvolvimento sustentável refere-se, 
então, a um desenvolvimento que seja 
capaz de suprir necessidades de uma 
geração atual, sem que as gerações 
futuras sejam comprometidas. Não existe, 
portanto, um esgotamento de recursos 
para o futuro.

Em 2015, os Estados-Membros das Nações 
Unidas adotaram a Agenda 2030, que 
define prioridades do desenvolvimento 
sustentável, ao nível global, a serem 
atingidas até ao ano de 2030.
 
Aqui definiram-se 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS), 
representativos de um urgente apelo à 
ação por parte de todos os países, em 
parceria. Estes 17 objetivos assentam numa 
premissa: “não deixar ninguém para trás” 
e, para tal, fixaram-se metas de 
sustentabilidade, com foco em áreas 
críticas para a humanidadee estruturadas 
em torno de 5 princípios: Planeta, Pessoas, 
Prosperidade, Paz e Parcerias.

O QUE É O 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL?



Os ODS representam, então, um plano ambicioso no que 
concerne a paz, prosperidade, a erradicação da pobreza e a 

proteção da Terra. 
São essenciais para o futuro e sustentabilidade do planeta.

A contribuição de todos os elementos da sociedade, bem como 
dos governos, empresas, indústrias e indivíduos é fulcral para o 

sucesso do processo.



As normas ISO foram oficialmente criadas e colocadas em funcionamento em 1947, 
pela International Organization for Standardization, com vista à melhoria da qualidade 

de produtos e serviços. 
A ISO publicou mais de 20 000 Normas e documentos relacionados que representam 

diretrizes e enquadramentos que são reconhecidos, ao nível global e baseados na
cooperação internacional. Esses enquadramentos proporcionam uma base sólida e 

podem atuar como ferramentas essenciais para ajudar governos, indústria e os 
próprios consumidores a contribuir para a realização de cada um dos ODS.

Devido ao facto das normas ISO cobrirem, geralmente, qualquer assunto, desde 
soluções técnicas a sistemas de gestão, há, naturalmente, várias Normas que 

correspondem a cada um dos ODS. 



Objetivo 1: Erradicar a Pobreza
As normas ISO contribuem para a produção sustentável 
de comida e recursos, bem como para níveis de emprego 
sustentável.
• ISO 20400 Compras Sustentáveis – ajuda organizações 
a desenvolverem práticas de compra mais sustentáveis e 
éticas que beneficiam as sociedades em que operam. 
• ISO 37001 Sistema de Gestão Anti suborno – com a 
instigação de uma cultura anti suborno entre 
organizações, torna-se mais fácil reduzir o fosso da 
riqueza que é o maior causador de pobreza em vários 
países do mundo.

Objetivo 2: Erradicar a Fome
A ISO tem mais de 1600 normas referentes ao setor 
de produção alimentar, desenhadas para gerar 
confiança nos produtos alimentares, melhorar os 
métodos de agricultura e promover compras 
sustentáveis e éticas. 
As normas ISO 22000 identificam e controlos a 
segurança alimentar, enquanto a ISO 26000 e a ISO 
20400 encorajam a existência de condições éticas e 
de comportamentos responsáveis para agricultores e 
promove compras sustentáveis em toda a rede de 
produção alimentar. 



Objetivo 3: Saúde de Qualidade
Existem numerosas normas ISO que apoiam práticas 
médicas seguras e de qualidade e equipamento que ajuda 
pessoal médico a fornecer serviços mais fiáveis e 
eficazes. 
A série ISO 11137 para a esterilização de produtos médicos 
por radiação; a ISO 7153para materiais cirúrgicos; e a ISO 
37101 para o desenvolvimento sustentável de 
comunidades. 

Objetivo 4: Educação de Qualidade
A ISO desenvolveu o primeiro sistema de gestão 
educacional, a ISO 21001, que pretende melhorar os 
processos e qualidade das instituições de educação, 
de forma a responder às necessidades e expetativas 
daqueles que utilizam os seus serviços.



Objetivo 5: Igualdade de Género
Segundo a norma ISO 26000 Orientação sobre 
Responsabilidade Social, a igualdade 
de género é fundamental para a responsabilidade social e 
para o empoderamento 
da mulher na sociedade. 

Objetivo 6: Água Potável e 
Saneamento
Há várias normas fornecedoras de orientação 
relativamente à gestão de água. A ISO 24518, por 
exemplo, pretende ajudar comunidades a gerir a sua 
água potável e os seus serviços de água residuais, na 
eventualidade de crises nos serviços de 
abastecimento de água. 



Objetivo 7: Energias Renováveis e 
Acessíveis
As Normas ISO representam orientações 
internacionalmente aceites, bem como condições para 
soluções de eficiência energética e fontes renováveis. 
As mais de 200 Normas ISO encorajam a transição para 
fontes de energia renováveis. 
• ISO 50001 Gestão da Eficiência Energética – desenvolve 
e implementa sistemas de gestão energéticos, de forma a 
ajudar organizações a usarem energia de forma mais 
eficiente.

Objetivo 8: Trabalho Digno e 
Crescimento Económico
Promover o desenvolvimento económico está na 
natureza da ISO. Para além disso, existem diversas 
Normas específicas que promovem o trabalho digno.
• ISO 45001 Sistemas de Gestão de Saúde e 
Segurança Ocupacionais –desenhada para ajudar 
empresas e organizações a proteger a segurança e 
saúde dos seus colaboradores. 



Objetivo 9: Indústria, Inovação e 
Infraestruturas
As normas ISO apoiam uma industrialização sustentável, 
através de especificações acordadas internacionalmente que 
procuram estar em harmonia com requerimentos de qualidade, 
segurança e sustentabilidade. As ISO oferecem uma linguagem 
universal, quebrando, assim, barreiras ao comércio 
internacional, o que é particularmente importante para países 
em desenvolvimento, sendo que lhes permite 
competirem mais facilmente no mercado global. 
• ISO 44001 Sistemas de Gestão de Práticas Colaborativas 
Empresariais – fornece uma plataforma comum que aumenta 
os benefícios do trabalho emcolaboração e que auxilia as 
empresas na criação de relações saudáveis, dentro e entre 
organizações. 

Objetivo 10: Reduzir as 
Desigualdades
Parte da estratégia ISO 2016-2020 envolve o 
crescimento da capacidade de construção de países 
em desenvolvimento em áreas como estratégia, 
especialização técnica e operacional e relações com 
decisores políticos, de forma a apoiar a sua 
participação na estandardização internacional.
• ISO 26000 Avaliação de desempenho – fornece 
diretrizes sobre como as empresas e organizações 
podem funcionar de uma forma socialmente 
responsável. Como tal, há necessidade de incluir os 
princípios de não discriminação e igualdade de 
oportunidades.



Objetivo 11: Cidades e Comunidades 
Sustentáveis
O uso responsável de recursos, a preservação do meio 
ambiente e a melhoria do bem-estar dos cidadãos são o 
principal objetivo do Comité Técnico ISO/TC 268, 
Cidades e Comunidades Sustentáveis.
• ISO 37101 Desenvolvimento sustentável em comunidades – 
sistema de gestão para o desenvolvimento sustentável – 
pretende apoiar as comunidades a colocarem em prática 

sustentáveis, tendo em conta contextos económicos, sociais e 
ambientais.

Objetivo 12: Produção e Consumo 
Sustentáveis
As normas ISO contribuem para este objetivo de 
diversas formas, tal como através da 
redução do impacto ambiental, promovendo o uso de 
fontes de energia renováveis e 
encorajando o consumo responsável. 
• ISO 20400 Compras Sustentáveis – pretende apoiar 
organizações a 
incorporarem a sustentabilidade na sua função de 
aquisição. 



Objetivo 13: Ação Climática
A ISO tem várias normas e princípios que têm um papel 
essencial na ação climática, 
ajudando a monitorizar as alterações climáticas, a quantificar 
as emissões de gases de efeito estufa e a promover boas 
práticas em gestão ambiental. 
• Série ISO 14000 para os sistemas de gestão ambiental, define 
ferramentas que as organizações podem utilizar para gerir os 
impactos das suas atividades no meio ambiente. 
• ISO 14001 Sistemas de Gestão Ambiental cobre 
enquadramentos, auditorias, comunicações e análises aos 
métodos que mitigam e adaptam as alterações 
climáticas.

Objetivo 14: Proteger a Vida 
Marinha
O Comité Técnico ISO/TC 234 para a Pesca e 
Aquacultura fornece oportunidades únicas e 
específicas para uma participação mais sustentável do 
desenvolvimento da pesca e aquacultura.



Objetivo 15: Proteger a Vida Terrestre
Há várias normas ISO que têm como principal objetivo a 
proteção e promoção da vida terrestre, através de uma gestão 
e melhor utilização de recursos. 
• Série ISO 14055 – um complemento à série ISO 14000, que 
pretende estabelecerboas práticas para o combate à 
degradação e desertificação do solo. 

Objetivo 16: Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes
Uma boa governança é a base para ter sociedades e 
instituições eficientes, responsáveis e inclusivas. 
O governo é a forma como uma organização é 
dirigida, controlada e responsabilizada, de forma a 
atingir os seus objetivos a longo prazo. 
O Comité Técnico ISO/TC 309 Governo das 
organizações, foi criado com o objetivo de 
consolidar boas práticas para uma governança 
eficiente e cobre vários aspetos, 
desde a direção, ao controlo e responsabilização, 
passando, ainda, pela conformidade, corrupção e 
denúncia. 
• ISO 37001 Sistemas de gestão anti suborno – 
promove a paz, justiça e instituições forte, através do 
aumento da transparência e responsabilização.



Objetivo 17: Parcerias para a 
Implementação dos Objetivos
A ISO reconhece que é de extrema importância que 
existam parcerias globais. Todas as normas ISO são 
desenvolvidas através da colaboração e consenso de 
uma vasta rede de intervenientes de todo o mundo, 
incluindo representantes de Governos, de indústrias e 
de órgãos de normalização. 
Torna-se, então, claro que existem vários elos entre os 
ODS e as normas ISO. 
A ISO, através do apoio aos seus membros, para 
maximizarem os benefícios da estandardização 
internacional e para assegurarem a adoção das 
normas ISO, acaba por apoiar o cumprimento dos 
ODS das Nações Unidas. 
As dimensões económica, social e ambiental são todas 
dimensões abordadas pelas normas ISO e, por esta 
razão, as organizações, empresas e governos que 
procurem contribuir para os cumprimentos dos ODS, 
descobrirão que as Normas Internacionais são 
ferramentas valiosas e eficazes para os ajudarem a 
enfrentar esse desafio.
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