
2016 a 2030

Transformando Nosso Mundo

Clique sobre os ODS



Metas Palavras-Chave

1.1 e 1.2
Pobreza
Extrema pobreza
Miséria

1.3

Seguridade Social
Previdência Social
Transferências de Renda
Proteção Social
Assistência Social
Seguro Desemprego
Programa Bolsa Família
Benefício de Prestação Continuada
Trabalho Formal

1.4
Esgotamento sanitário
Regularização fundiária

1.5

Mudanças climáticas
desastres naturais
desastres econômicos
Desastres sociais
Desastres ambientais
Vulnerabilidade

1.a
Gasto social
Fontes de financiamento

1.b Institucionalização de políticas públicas

1 Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares



Metas Palavras-chave

2.1
Fome
Situação vulnerável
Alimento seguro

2.2

Má-nutrição
Desnutrição
Sobrepeso
Segurança alimentar

2.3
Produtividade agrícola
Comunidades tradicionais
Territórios tradicionalmente ocupados

2.4
Sistema sustentável de produção
Resiliência
Ecossistema

2.5

Diversidade genética
Semente crioula
Recurso genético
Conhecimento tradicional

2.a
Investimento público
Assistência técnica
Extensão rual

2.b
Mercado agrícola
Distorção de mercado
Rodada de Doha

2.c
Mercado de alimentos
Estoques de alimentos
Volatilidade de preços

2 Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 

nutrição e promover a agricultura sustentável



Metas Palavras-Chave

3.1 Mortalidade materna; parto; pré-natal; rede cegonha

3.2 Mortalidade na infância; mortalidade infantil; mortalidade neonatal; 
aleitamento materno; UTI neonatal

3.3 Doença transmissível; epidemia; AIDS; tuberculose; malária; hepatite viral; 
hepatite B; sífilis congênita; doenças tropicais negligenciadas; arboviroses; 
dengue; chikungunya; zika; microcefalia; aedes aegypti

3.4 Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT); doenças crônicas; hipertensão; 
diabetes; asma; doença respiratória crônica; saúde mental; saúde do 
trabalhador; suicídio

3.5 Drogas; bebida alcoólica; alcoolismo; cocaína; crack

3.6 acidentes de trânsito; morte por acidente de trânsito; lesão por acidente de 
trânsito; Lei Seca; embriaguez ao volante; bafômetro; DPVAT

3.7 Saúde sexual; planejamento reprodutivo; métodos anticoncepcionais; métodos 
contraceptivos 

3.8 Sistema Único de Saúde; SUS; direito à saúde; saúde pública; cobertura 
universal; medicamentos; vacinas; vacinação; assistência à saúde; cirurgia 
eletiva 

3.9 Produtos químicos perigosos; contaminação; poluição do ar; poluição da água; 
poluição do solo; agrotóxico; intoxicação; pesticida

3.a Tabaco; cigarro; controle do tabaco; fumo; tabagismo; fumante; fumo passivo; 
doença respiratória crônica; enfisema; câncer de pulmão

3.b Pesquisa e desenvolvimento; programa nacional de vacinação; imunização; 
tecnologias e inovações em saúde; medicamentos; vacinas

3.c Financiamento do SUS; formação de pessoal da saúde; Programa Mais 
Médicos; médico; enfermeiro; dentista; farmacêutico

3.d Emergência em saúde; redução de riscos em saúde; vigilância em saúde

3 Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, 

em todas as idades



Metas Palavras-chave

4.1

Evasão escolar
Absenteísmo de professor
Merenda escolar
Malversação do dinheiro público

4.2 Oferta e vagas em creches

4.5

Assédio moral (Bullying)
Homofobia na escola
Racismo na escola
Cumprimento de quotas sociais

Acesso ao ensino de minorias e grupos vulneráveis

Abertura de escola quilombola/ indígena
Acompanhamento de grupos vulneráveis
Reconhecimento das necessidades especiais

4.a
Obras escolares
Infraestrutura escolar
Falta de Insumos escolares

4.c

Cumprimento do piso salarial
Condições de trabalho de professores/diretores

Processos contra a atuação de professores/diretores

4 Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, 

e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos



Metas Palavras-chave

5.1

Discriminação de gênero
Transexual/ transexualidade/transexualizador
Orientação sexual
Identidade de gênero
Nome social

5.2

Violência doméstica
Feminicídio
Violência sexual
Estupro
Violência de gênero

5.3
Casamento precoce
Casamento infantil

5.4
Creche
Transporte escolar

5.5 Cota eleitoral

5.6

Saúde sexual
Saúde reprodutiva
Direitos sexuais
Direitos reprodutivos
Aborto
Pré-natal
Mortalidade materna
HIV/ Aids

5.a
Titularidade de unidade habitacional do programa Minha Casa, 
Minha Vida

5.b1, 5.b2, 5.b3 Não se aplica

5.c
Orçamento de gênero
Políticas para as mulheres

5 Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres 

e meninas



6 Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todas e todos

Metas Palavras-chave

6.1 Água segura; acesso universal; equitativo; consumo humano.

6.2
Acesso ao saneamento; higiene adequada; defecação a céu 
aberto; atenção às mulheres; atenção às meninas; pessoas em 
vulnerabilidade.

6.3
Qualidade da água dos corpos hídricos; poluição; despejos;
lançamento de materiais; substâncias perigosas; efluentes não
tratados; reciclo; reuso seguro; localmente.

6.4
Eficiência do uso da água; todos os setores; retiradas
sustentáveis; abastecimento de água; pessoas que sofrem;
escassez.

6.5
integrada; recursos hídricos; todos os níveis Gestão governo;
cooperação transfronteiriça.

6.6
Proteger; restaurar; ecossistemas; água; montanhas; florestas; 
zonas úmidas; rios; aquíferos e lagos.

6.a

Cooperação internacional; desenvolvimento de capacidades;
países em desenvolvimento; atividades e programas; água;
saneamento; gestão de recursos hídricos; coleta de água;
dessalinização; eficiência no uso da água; tratamento de
efluentes; reciclagem; tecnologias de reuso.

6.b
Participação; apoiar; fortalecer; comunidades locais; controle
social; gestão da água; gestão do saneamento.



Metas Palavras-Chave

Todas as Metas

Energias renováveis
Energia limpa
Energia sustentável
Energia eólica 
Energia solar 
Energia solar fotovoltaica
Energia da biomassa – Bioenergia
Energia hidráulica
Biocombustíveis
Biotecnologia
Biodiesel
Etanol
Renovabio
Sustentabilidade ambiental
Eficiência energética
Geração Distribuída
Micro e minigeração distribuídas
Emissões de gases de efeito estufa
Combustíveis fósseis

7 Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 

acessível à energia para todas e todos



Metas Palavras-Chave

8.1 Crescimento econômico

8.2

Produtividade
diversificação produtiva
agregação de valor, 
modernização tecnológica, 
inovação, 
gestão, 
qualificação do trabalhador

8.3

geração de trabalho digno;
formalização; 
micro, pequenas e médias empresas; 
empreendedorismo

8.4

Consumo eficiente
degradação ambiental 

Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis

8.5
desemprego 
subutilização da força de trabalho, 
igualdade de remuneração

8.6
Jovens ocupados
Jovens estudando
Jovens em formação profissional 

8.7
trabalho escravo, 
tráfico de pessoas, 
trabalho infantil

8.8
descumprimento da legislação trabalhista, 
trabalho sem registro, 
normas de saúde e segurança no trabalho

8.9
turismo sustentável
turismo responsável, 
turismo acessível a todos;

8.10 Serviços bancários e financeiros
8.a Não se aplica

8.b
plano nacional de promoção de trabalho digno para juventude,

Pacto Mundial para o Emprego

8 Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 

sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos



Metas Palavras-Chave

9.1

Transporte
Consórcio viário 
Rodovia
Ferrovia
Hidrovia
Portos
Aeroporto
Barcas
Tarifa de transporte

9.2

Reajuste salarial – indústria e serviços
Negociação coletiva – indústria e serviços
Manutenção de emprego – indústria e 
serviços
Exportação
Importação

9.3

Pequena empresa
Média empresa
Crédito - pequenas e médias empresas
Recuperação de crédito – pequenas e 
médias empresas
Recuperação judicial – pequenas e médias 
empresas
Falência – pequenas e médias empresas
Exportação – pequenas e médias empresas
Importação – pequenas e médias 
empresas

9.4

Crédito de carbono
Ambiental
Impacto ambiental
Acordo sobre meio-ambiente
Recuperação de área degradada

Metas Palavras-Chave

9.5

Pesquisa e desenvolvimento
Propriedade intelectual
Propriedade industrial
Patente Inovação
Inovador

9.a

Apoio internacional
Transferência de recursos para o 
exterior
Cooperação internacional

9.b

Desenvolvimento tecnológico
Pesquisa
Inovação
Propriedade intelectual
Propriedade industrial
Patente

9.c

Tecnologia de informação e 
comunicação
Internet
Provedor de internet
Tarifa de internet
Banda larga
Acesso à internet
Proteção de dados
Privacidade
Neutralidade da rede
Franquia de dados

9 Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização

inclusiva e sustentável e fomentar a inovação



10

Metas Palavras-Chaves

10.1
distribuição de renda
desigualdade de renda

10.2

inclusão social
empoderamento
desigualdades sócio-econômicas
participação política
Discriminação

10.3

igualdade de oportunidades
desigualdades sócio-econômicas
políticas discriminatórias
práticas discriminatórias

10.4
desigualdade de renda
políticas fiscais, salariais e tributárias
proteção social

10.5
regulação financeira
instituições financeiras globais
regulação mercados financeiros

10.6
instituições econômicas globais
instituições financeiras globais

10.7
migração
políticas migratórias

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles



11

Metas Palavras-chave

11.1 Moradia digna

11.2

Segurança viária
Transporte coletivo de massa
Transporte ativo

11.3

Planejamento integrado
Gestão participativa
Urbanização sustentável

11.4
Patrimônio cultural
Patrimônio natural

11.5
Desastres naturais
Áreas de risco

11.6

qualidade do ar
Cobertura de serviços de saneamento ambiental
Gestão de resíduos sólidos

11.7
Acesso universal ou desenho universal
Espaços públicos verdes

11.a Cooperação interfederativa

11.b

Mitigação à mudança do clima 
Adaptação à mudança do clima
Resiliência a desastres
Marco de Sendai 

11.c construções sustentáveis 

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis



12 Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Metas Palavras-chave

Todas as Metas

Produção sustentável
Consumo sustentável
Pegada ecológica
Pegada hídrica
Pegada de carbono
Ecoeficiência
Compras públicas sustentáveis
Responsabilidade socioambiental empresarial
Economia de baixo carbono
Análise de ciclo de vida
Inovação ambiental
Patentes verdes
Patentes ambientais
Conservação de recursos naturais
Uso racional de recursos naturais
Economia circular
Capital natural
Desperdício de alimentos
Gestão de produtos químicos
Segurança Química
Consumo consciente
Consumo racional
Reaproveitamento de recursos
Reuso de recursos
Coleta seletiva
Reciclagem de produtos
Reuso de produtos
Reciclagem de embalagens
Reuso de embalagens



13

Metas Palavras-Chave

13.1

Desastres
Riscos
Impactos
Risiliência
Capacidade adaptativa

13.2

Mudanças climáticas
Políticas públicas
Gases de efeito estufa
Aquecimento global

13.3

Educação ambiental
Conscientização humana e institucional
Mitigação
Alerta precoce

13.b
Cooperação
Planejamento
Gestão

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e 

seus impactos (*)



14

Metas Palavras-Chave

14.1
· poluição marinha 
· qualidade da água do mar

14.2
· erosão da linha de costa 
· erosão da/de praia

14.3 acidificação da água do mar
14.4 · pesca marinha ilegal

14.5
· delitos associados a unidades de conservação marinhas 
(pesca ilegal, invasão, infração ambiental, conflitos)

14.6
· seguro defeso ilegal na pesca marinha
· ilegalidade no acesso a subvenção ao óleo diesel para 
embarcações pesqueiras marinhas

14.7 Não se aplica
14.a Não se aplica
14.b conflitos por acesso a recursos pesqueiros marinhos
14.c Não se aplica

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos 

recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável



15

Metas Palavras-chaves

15.1.1br 
Unidade de conservação, área protegida, Área de Preservação Permanente, APP, Reserva 
Legal, terra indígena, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa, Caatinga, bioma, 
reserva marinha, zona costeira, biodiversidade, serviços ecossistêmicos, bioma terrestre

15.1.2br 
ecossistemas aquáticos, biodiversidade, pesca ilegal, sobre pesca, peixe ameaçado de 
extinção, águas continentais

15.2
Desmatamento ilegal, concessão florestal, manejo florestal, vegetação degradada, floresta 
degradada, floresta plantada, desmatamento Amazônia legal

15.3 desertificação, solo degradado, degradação do solo
15.4 ecossistema de montanha, biodiversidade, cobertura verde de montanha

15.5.1br
perda de habitats naturais, degradação de ecossistemas, fragmentação de ecossistemas, 
fragmentação de habitat

15.5.2br 
risco de extinção de espécie, espécie ameaçada de extinção, conservação de espécie 
ameaçada

15.5.3br
diversidade genética de microrganismos, diversidade genética de plantas, espécie de valor 
socioeconômico, espécie de valor cultural, perda de variabilidade genética

15.6.1br 
repartição de benefícios, uso de recursos genéticos, conhecimentos tradicionais, acesso a 
recursos genéticos, patrimônio genético

15.6.2br 
conhecimentos tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares, comunidades 
tradicionais, uso da biodiversidade, utilização de recursos biológicos 

15.7
caça, pesca ilegal, tráfico de espécies, flora, fauna, espécies protegidas, espécies ameaçadas, 
recursos pesqueiros, águas continentais, produtos da vida silvestre

15.8 introdução de espécies, espécie exótica invasora

15.9
biodiversidade, geodiversidade, sociodiversidade, contas nacionais, contas verdes, contas 
ambientais, Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB, Metas de Aichi

15.a
recursos financeiros para conservação, compensação ambiental, recursos para a 
biodiversidade, uso sustentável da biodiversidade, uso de ecossistemas

15.b manejo florestal sustentável, conservação da biodiversidade, reflorestamento

15.c
caça, pesca ilegal, espécie protegida, comunidades locais, subsistência sustentável, 
pescadores artesanais, animal silvestre

Objetivo 15. 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 de biodiversidade



16

Metas Palavras-Chave

16

Sociedades pacíficas
Sociedades inclusivas
Desenvolvimento sustentável
Acesso à Justiça
Paz
Justiça
Instituições Eficazes
Instituições Responsáveis
Instituições Inclusivas

16.1

Violência
Mortalidade
Homicídio doloso
Feminicídio
Roubo seguido de morte
Lesão corporal seguida de morte
Lesão corporal- violência doméstica
Estupro
Ameaça – violência doméstica
Mortes a esclarecer
Lesão corporal de natureza grave
Importunação sexual
Assédio sexual
Corrupção de menores
Roubo
Violência física
Violência psicológica
Violência sexual
Mortes de policiais
Mortes por intervenção policial
Discriminação
Racismo
Porte ilegal de arma de fogo
Posse ilegal de arma de fogo
Desaparecidos

Metas Palavras-Chave

16.2

Abuso de crianças e adolescentes
Exploração de crianças e adolescentes
Tráfico humano de crianças e adolescentes
Tortura contra crianças e adolescentes
Agressão física contra crianças e adolescentes

Agressão psicológica contra crianças e adolescentes

Violência sexual de crianças e adolescentes
Negligência e abandono 
Violência física 
Violência psicológica 
Violência sexual 
Tráfico de pessoas 
Violência Letal 
Afastamento do convívio familiar 
Privação de liberdade sem o devido processo legal 
ou por tipos de delitos que não justifiquem a 
medida socioeducativa em meio fechado 
Trabalho Infantil 
Sub Registro de Nascimento
Medidas socioeducativas
Crianças e adolescentes desaparecidos

16.3

Estado de direito
Acesso à justiça
Mediação/resolução de conflitos
Presos provisórios
Superlotação dos presídios
Sistema Nacional de Prevenção e Combate à 
Tortura
Violência policial

16.4

Armas ilegais
Recuperação de recursos roubados
Crime organizado
Fluxos financeiros ilícitos

Objetivo 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



16

Metas Palavras-Chave

16.5
Corrupção
Suborno
Sonegação fiscal

16.6

Instituições públicas eficazes
Instituições públicas responsáveis
Instituições públicas transparentes
Transparência
Accountability
Efetividade

16.7

Decisão estatal responsiva 
Decisão estatal inclusiva
Decisão estatal participativa
Decisão estatal representativa
Participação (proporção de cargos) de mulheres nas 
instituições públicas
Participação de negros nas instituições públicas

Participação de indígenas nas instituições públicas

Participação de pessoas com deficiências nas 
instituições públicas
Participação de LGBTs nas instituições públicas
Conselhos de políticas públicas
Conferências nacionais de política pública

Representação não-governamental em conselhos

16.8 Instituições de governança global

16.9
Identidade civil
Sub-registro de nascimento
Nome social

16.10

Acesso público à informação
Liberdades fundamentais
Assassinatos, sequestros, desaparecimentos forçados, 
detenções arbitrárias e tortura de jornalistas, pessoal 
de mídia associado, sindicalistas e defensores dos 
direitos humanos
Lei de acesso à informação

Metas Palavras-Chave

16.a

Prevenção da violência
Terrorismo
Crime
Violação de direitos humanos
Ouvidorias de polícia
Conselhos de Direitos Humanos
Conselhos de Direitos da Mulher
Conselhos de Promoção de Igualdade Racial
Conselhos de Direitos do Idoso

Conselhos dos Direitos de pessoa com deficiência

Conselhos dos Direitos das Crianças e Adolescentes

Conselhos dos Direitos dos LGBTs
Defensorias públicas

16.b

Lei e políticas não-discriminatórias
Discriminação
Políticas afirmativas
Acesso de negros e indígenas ao ensino superior
Escolarização líquida de negros e indígenas
Negros e indígenas ocupados
Negros e indígenas eleitos
Terras e reservas indígenas
Comunidades quilombolas certificadas
Terras quilombolas e de outros povos tradicionais 
tituladas
Uso do nome social

Objetivo 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
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Metas Palavras-chave

17.1 Arrecadação de Impostos

17.2
Acordo Internacional
Cooperação Internacional

17.3 Investimento Estrangeiro
17.4 Dívida Externa
17.5 Promoção de Investimentos

17.6

Cooperação Sul-Sul
Cooperação Triangular
Cooperação Trilateral
Acesso à Ciência
Acesso à Tecnologia
Acesso à Inovação
Transferência de Tecnologia
Cooperação Técnica
Compartilhamento de Conhecimento

17.7
Acordo Internacional
Cooperação Internacional
Cooperação Técnica

17.8

Capacitação Internacional
Acesso à Ciência
Acesso à Tecnologia
Acesso à Inovação
Transferência de Tecnologia

17.9

Cooperação Sul-Sul
Cooperação Triangular
Cooperação Trilateral
Financiamento ao Desenvolvimento
Financiamento ao Desenvolvimento Sustentável

Metas Palavras-chave

17.10

Comércio Internacional
Comércio Exterior
Tarifas Internacionais
Tarifas do Comércio Internacional
Tarifas do Comércio Exterior
Organização Mundial do Comércio
OMC 
Sistema Multilateral de Comércio
Doha

17.11

Comércio Internacional
Comércio Exterior
Exportações
Importações

17.12

Acordo Comercial
Organização Mundial do Comércio
OMC
Regras de Origem
Tarifas Internacionais
Tarifas do Comércio Internacional
Tarifas do Comércio Exterior

17.13 Macroeconomia Internacional

17.14

Políticas Públicas
Desenvolvimento Sustentável
Políticas Públicas para o Desenvolvimento 
Sustentável

17.15

Políticas Públicas
Erradicação da Pobreza
Desenvolvimento Sustentável
Políticas Públicas para o Desenvolvimento 
Sustentável
Políticas Públicas para Erradicação da Pobreza

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria 

global para o desenvolvimento sustentável
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Metas Palavras-chave

17.16
Parcerias Multissetoriais
Compartilhamento de Conhecimento

17.17

Parcerias Públicas
Parcerias Público-Privadas
PPP
Parcerias com a Sociedade Civil
Organizações da Sociedade Civil
Organizações Não Governamentais
Mobilização de Recursos

17.18

Registros Administrativos
Estatísticas Administrativas
Estatísticas Oficiais
Integração de Dados
Desagregação de Dados
Acesso à Informação
Segurança da Informação
Censo 
Censo 2020
Sistema Estatístico Nacional

17.19

Censo 
Censo 2020
Sistema Estatístico Nacional
Registro de Nascimento
Registro de Óbito

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria 

global para o desenvolvimento sustentável


