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ANEXO G 

CLASSIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (ODS) DA AGENDA 2030 – EDITAL FIEX 2021 

 

ODS 1: Erradicação da Pobreza 
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares  

Exemplo de ações para atender o ODS 1: campanhas do agasalho; campanhas de             

arrecadação de materiais e construção de moradias de emergência; participação em           

projetos de adoção de crianças; promoção e participação em mutirões de melhorias de             

condições básicas para comunidades em  situação de vulnerabilidade. 

 

ODS 2: Fome Zero e Agricultura Sustentável 
Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a               

agricultura sustentável 

Exemplo de ações para atender o ODS 2:  

oferta de refeições a pessoas em situação de rua; arrecadação de alimentos não perecíveis;              

treinamentos e oficinas para aproveitamento integral dos alimentos em comunidades;          

entrega de cestas básicas; campanhas educativas e de conscientização sobre desperdício           

de alimentos; construção de hortas comunitárias tanto urbanas como rurais.  

 

ODS 3: Saúde e Bem-Estar 
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades 

Exemplo de ações para atender o ODS 3: mutirões de ações em saúde para a               

comunidade, utilizando profissionais especialistas; palestras e oficinas tanto para a          

prevenção de doenças quanto para a promoção da saúde; campanhas de doação de             

sangue e medula óssea; práticas coletivas de exercícios físicos ao ar livre; caminhadas e              

corridas em  grupo; desenvolvimento de gincanas com as  crianças. 

 

ODS 4: Educação de Qualidade 
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de            

aprendizagem ao longo da vida para todos 

Exemplo de ações para atender o ODS 4: arrecadação de material escolar e distribuição              

de uniforme escolar; oferecimento de cursos, treinamentos e difusão de conhecimento           

 



 

técnico; atuação como voluntário na formação em cursos comunitários; voluntariado em           

aulas gratuitas de reforço escolar; engajamento em campanhas de adoção de alunos com             

ajuda e acompanhamento de desempenho; oferecimento de cursos para professores da           

rede pública; arrecadação e distribuição de livros de histórias e atividades educativas            

lúdicas. 

 

ODS 5: Igualdade de Gênero 
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas 

Exemplo de ações para atender o ODS 5: estimulação e promoção de campanhas que              

denunciem a violência doméstica; apoio e voluntariado em projetos para mulheres;           

oferecimento de capacitação em alternativas  de renda, como, por exemplo, cursos de arte  

sanato; oferecimento de oficinas e palestras sobre saúde da mulher; favorecimento da            

oferta e da venda de produtos de mulheres da comunidade; promoção de aulas de defesa               

pessoal para mulheres; criação e/ou  estimulação de creches comunitárias. 

 

ODS 6: Água Potável e Saneamento 
Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos 

Exemplo de ações para atender o ODS 6: arrecadação e encaminhamento de água             

potável para comunidades necessitadas ou vítimas de catástrofes naturais; participação          

em mutirões para melhorias em favelas; atendimento com recursos às ações necessárias            

em projetos comunitários; implementação de soluções de baixa tecnologia, visando a           

melhoria das comunidades;  criação de redes para levar soluções às comunidades.  

 

ODS 7: Energia Acessível e Limpa 
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para             

todos 

Exemplo de ações para atender o ODS 7: desenvolvimento de ações internas e externas              

para o uso racional e consciente de energia; apoio em projetos de pesquisa focados em               

energias limpas; participação em projetos de implementação de soluções e tecnologias           

básicas em comunidades. 

 

ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico 
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e            

produtivo e o trabalho decente para todos 

Exemplo de ações para atender o ODS 8: oferecimento de palestras e oficinas sobre              

conceitos básicos em empreendedorismo e educação financeira; promoção de feiras com           

artesãos e/ou pequenos produtores; promoção de cursos para geração de renda e fonte             



 

de renda; orientação sobre direitos do trabalhador; mapeamento e divulgação de feiras            

livres da cidade. 

 

ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura 
Construir infra estruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e           

fomentar a inovação  

Exemplo de ações para atender o ODS 9: apoio e divulgação de facilidades de              

financiamento coletivo de projetos inovadores; doação de equipamentos e tecnologias para           

projetos sociais e escolas públicas. 

 

ODS 10: Redução da Desigualdades 
Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

Exemplo de ações para atender o ODS 10: oferecimento de capacitação técnica e             

oportunidades a refugiados; oferecimento de apoio a projetos de inclusão social na área da              

educação e orientação profissional tanto para a população em geral quanto,           

principalmente, para os jovens de baixa renda. 

 

ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis 
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e           

sustentáveis 

Exemplo de ações para atender o ODS 11: promoção de ações e mutirões para melhoria               

de praças e locais públicos, como, por exemplo, envolvendo a limpeza; construção e             

implementação de hortas comunitárias, preferencialmente orgânicas; implementação de        

coleta seletiva de lixo em seu local  de trabalho ou de permanência. 

 

 

ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis 
Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

Exemplo de ações para atender o ODS 12: promoção de palestras sobre consumo             

consciente; campanhas de substituição de recipientes plásticos, por exemplo — copos por            

canecas em louça, embalagens e canetas por equivalente em funcionalidade, porém           

construídos com material reciclável; promoção de ambientes de troca de roupas e            

brinquedos; promoção de oficinas de aproveitamento de materiais recicláveis. 

 

ODS 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima 
Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos 



 

Exemplo de ações para atender o ODS 13: implementação de coleta seletiva; exibição de              

documentários sobre aquecimento global; promoção de campanhas e ações sobre o uso            

consciente de energia; condução de oficinas e campanhas sobre reciclagem de materiais;            

ações de sensibilização em  crianças sobre a importância de cuidar do  planeta.  

 

ODS 14: Vida na Água 
Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos              

para o desenvolvimento sustentável 

Exemplo de ações para atender o ODS 14: promoção de mutirões de limpeza de praias,               

lagos e rios; fomentar passeios para crianças  nas nascentes de rios da cidade. 

 

ODS 15: Vida Terrestre 
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 

Exemplo de ações para atender o ODS 15: promoção e estimulação de trilhas ecológicas              

com grupos de pessoas/crianças; distribuição e/ou plantio de mudas de árvores;           

implementação de hortas comunitárias e promoção de oficinas de permacultura e           

jardinagem.  

 

ODS 16: Paz, Justiça e Instituições Eficazes 
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 

Exemplo de ações para atender o ODS 16:  

apoio e produção de campanhas pela paz no trânsito; promoção da cultura da paz, com               

oficinas de não violência; promoção de ações de esporte com crianças e jovens de baixa               

renda; incentivo a eventos com palestras sobre ética; realização de assessoria jurídica            

gratuita a organizações sociais e pessoas de baixa renda.  

 

ODS 17: Parcerias e Meios de Implementação 
Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o            

desenvolvimento sustentável 

Exemplo de ações para atender o ODS 17: auxílio na construção de redes de apoio que                

promovam a sinergia entre agentes de desenvolvimento, tais como empresas, poder           

público e organizações sociais, para a construção de políticas públicas mais justas;            



 

divulgação e apoio a projetos de interesse com financiamento coletivo; participação e            

acompanhamento de espaços de discussão.  

 


