
 

 

 

 

CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO 
Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 
14º DIA 

 
Matéria do Dia 
 

Ação local é proposta para enfrentar mudanças climáticas globais 

 

A projeção de que a temperatura média no Planeta poderá subir três graus Celsius até o final 

do Século XXI é sinal de alerta para a necessidade de prevenir os impactos decorrentes dessa 

mudança. O Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 13 (ODS 13), definido pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), estabelece um conjunto de medidas para enfrentar o desafio. 

 

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e 

seus impactos 

 
13.1 - Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados 
ao clima e às catástrofes naturais em todos os países 
 
13.1.1 - Número de mortes, pessoas desaparecidas e pessoas diretamente 
afetadas atribuído a desastres por 100 mil habitantes 
 
13.1.2 - Número de países que adotam e implementam estratégias nacionais de redução de risco de 
desastres em linha com o Quadro de Sendai para a Redução de Risco de Desastres 2015-2030 
 
13.1.3 - Proporção de governos locais que adotam e implementam estratégias locais de redução de risco de 
desastres em linha com as estratégias nacionais de redução de risco de desastres 
 
13.2 - Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais 
 
13.2.1 - Número de países com Contribuições Nacionalmente Determinadas, estratégias de longo prazo, 
planos nacionais de adaptação, estratégias como reportadas nas comunicações nacionais e de adaptação 
 
13.2.2 - Emissões totais de gases de efeito estufa por ano 
 
13.3 - Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre 
mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima 
 
13.3.1 - Grau em que a (i) a educação para a cidadania global e (ii) a educação para o desenvolvimento 
sustentável são integradas nas (a) políticas nacionais de educação; (b) currículos escolares; (c) formação de 
professores; e (d) avaliação de estudantes 
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13.a - Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos partes da Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima [UNFCCC] para a meta de mobilizar conjuntamente US$ 100 
bilhões por ano a partir de 2020, de todas as fontes, para atender às necessidades dos países em 
desenvolvimento, no contexto das ações de mitigação significativas e transparência na implementação; e 
operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o Clima por meio de sua capitalização o mais cedo possível 
 
13.a.1 - Quantidades fornecidas e mobilizadas em dólares dos Estados Unidos por ano em relação à meta 
continuada de mobilização coletiva existente do compromisso de US$100 bilhões até 2025 
 
13.b - Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do 
clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, 
comunidades locais e marginalizadas 
 
13.b.1 - Número de países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento com 
Contribuições Nacionalmente Determinadas, estratégias de longo prazo, planos nacionais de adaptação, 
estratégias como reportadas nas comunicações nacionais e de adaptação 
  

 


