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6 000 000 000
População mundial em 1999
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7 000 000 000
População mundial em 2011

8 000 000 000
População mundial em 2024
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1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. 
2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. 
3. Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. 
4. Garantir uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todos. 
5. Alcançar a igualdade de género e capacitar todas as mulheres e raparigas. 
6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. 
7. Garantir o acesso à energia fiável, sustentável, moderna e a preço acessível para todos. 
8. Promover o crescimento económico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho 
digno para todos. 
9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 
10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 
11. Tornar as cidades e os povoamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 
12. Garantir padrões de produção e de consumo sustentáveis. 
13. Tomar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactes. 
14. Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos, para o desenvolvimento 
sustentável. 
15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir as florestas de forma 
sustentável, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e estancar a perda de 
biodiversidade. 
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça 
para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis. 
17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 2016-2030
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Cada criança que nasce num 
país ocidental vai precisar ao 
longo da sua vida de:
310 mil litros de petróleo

260 toneladas de carvão

350 kg de zinco

13 300 kg de sal

630 kg de cobre

36 kg de ouro

10 000 kg de fosfatos

15 000 kg de ferro

700 toneladas de areia e outros recursos não 
metálicos

...
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Variedade de 
minerais 
rochas 
fósseis 
solos 

formas de relevo 
e processos geológicos activos 

Suporte para a biodiversidade (inc. espécie 
humana) e única fonte de conhecimento da 
paleobiodiversidade

G e o d i v e r s i d a d e
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Qual o valor da geodiversidade?
 Valor económico



Qual o valor da geodiversidade?
 Valor cultural



Qual o valor da geodiversidade?
 Valor estético



Qual o valor da geodiversidade?
 Valor científico e educativo
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 Exploração de recursos geológicos

Ameaças à geodiversidade



Ameaças à geodiversidade
 Desenvolvimento de obras e estruturas
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 Reflorestamento, desmatamento e agricultura
Ameaças à geodiversidade
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 Actividades recreativas e turísticas
Ameaças à geodiversidade
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 Colheita de amostras para fins não científicos
Ameaças à geodiversidade
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 Falta de conhecimento da sociedade
Ameaças à geodiversidade



Valor
Usos / Funções

Serviços dos ecossistemas

aprovisionamento


regulação

suporte

culturais

Serviços da natureza



1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. 
2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. 
3. Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. 
4. Garantir uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todos. 
5. Alcançar a igualdade de género e capacitar todas as mulheres e raparigas. 
6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. 
7. Garantir o acesso à energia fiável, sustentável, moderna e a preço acessível para todos. 
8. Promover o crescimento económico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho 
digno para todos. 
9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 
10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 
11. Tornar as cidades e os povoamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 
12. Garantir padrões de produção e de consumo sustentáveis. 
13. Tomar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactes. 
14. Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos, para o desenvolvimento 
sustentável. 
15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir as florestas de forma 
sustentável, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e estancar a perda de 
biodiversidade. 
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça 
para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis. 
17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 2016-2030



“não há passageiros na nave espacial terra.
todos fazemos parte da tripulação”
Marshall McLuhan (1911-1980)

“o mundo é suficiente para satisfazer as
necessidades do homem, mas não a sua ganância”
mahatma Gandhi (1869-1948)



PARTICIPEM até 14/FEV

a exigir a integração da 
geodiversidade !!!

http://participa.pt


