
ERRADICAR 
A POBREZA

ERRADICAR 
A FOME

SAÚDE 
DE QUALIDADE

EDUCAÇÃO 
DE QUALIDADE

IGUALDADE 
DE GÉNERO

ÁGUA POTÁVEL 
E SANEAMENTO

ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS

TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÓMICO

REDUZIR AS 
DESIGUALDADES

CIDADES E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS

AÇÃO 
CLIMÁTICA

PAZ, JUSTIÇA 
E INSTITUIÇÕES 
EFICAZES

PARCERIAS PARA 
A IMPLEMENTAÇÃO 
DOS OBJETIVOS

ODS 13: Redução do 
compromisso para com 
a ação climática e 
diminuição da pegada 
ambiental devido à 
redução da produção e 
do transporte.  

ODS 11: A população 
que vive em bairros 
degradados está mais 
exposta à COVID-19, 
face a alta densidade 
populacional e fracas 
condições sanitárias.

ODS 16: Adoção de 
medidas efetivas de 
prevenção de conflitos 
para combater a 
COVID-19. Quem se 
encontra em zonas de 
conflito é mais suscetível 
a perdas devastadoras 
devido à COVID-19.

ODS 2: As cadeias de 
produção e distribuição 
de alimentos podem 
ser interrompidas.

ODS 3: Efeitos 
devastadores no setor 
da saúde.

ODS 4: Escolas 
fechadas para milhões 
de pessoas. O ensino à 
distância é menos 
efetivo e não é 
acessível a todos os 
cidadãos. 

ODS 17: A evidência 
quanto à necessidade da 
cooperação 
internacional, em termos 
de saúde pública, 
contrasta com o 
agravamento das 
reações negativas à 
globalização.

ODS 1: A perda de 
rendimentos penaliza 
os segmentos mais 
vulneráveis da 
sociedade e as suas 
famílias, colocando-os 
abaixo do limiar da 
pobreza. 

ODS 8: Atividades 
económicas suspensas.  
Rendimentos mais 
baixos, horário laboral 
reduzido e desemprego 
em certos setores. 

ODS 7: Falhas e ruturas 
originam graves 
perturbações nos 
serviços de eletricidade 
e enfraquecem a 
resposta e capacidade 
do sistema de saúde. 

ODS 6: Perturbações no 
abastecimento e 
inadequado acesso a 
água potável prejudicam 
o acesso a sistemas de 
higienização de mãos, 
uma das medidas mais 
importantes para a 
prevenção da COVID-19.

ODS 5: Os ganhos 
económicos das 
mulheres estão 
ameaçados e verifica-se 
um aumento da 
violência contra 
meninas e mulheres. As 
mulheres estão, em 
maioria, na linha da 
frente nos setores da 
saúde e social e por 
isso mais expostas à 
COVID-19.

Pandemia 
COVID-19 
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