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P : Pessoas, Prosperidade e Planeta
É um modelo de desenvolvimento que “permite satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das
futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades. (...) para que haja um desenvolvimento sustentável é preciso
que todos tenham atendidas as suas necessidades básicas e lhes sejam proporcionadas oportunidades de concretizar as
suas aspirações a uma vida melhor. (...) Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual
a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança
institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas.”
Relatório O Nosso Futuro Comum da CMAD da ONU

A definição de desenvolvimento sustentável surge no Relatório
O nosso Futuro Comum, publicado em 1987 pela Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMAD)
das Nações Unidas, criada com o objetivo de analisar e
propor medidas para um equilíbrio entre o desenvolvimento
económico e a conservação ambiental.
O desenvolvimento sustentável visa melhorar as condições
de vida de todos, preservando-se o meio envolvente a
curto, mas também a longo prazo, tendo como objetivo
um desenvolvimento economicamente eficaz, socialmente
equitativo e ecologicamente sustentável.
Questões como a eficiência energética, as alterações climáticas,
o uso eficiente de recursos, a preservação da biodiversidade, o
consumo sustentável, a justiça social... são áreas essenciais que
merecem uma reflexão individual e coletiva, no sentido de se
alcançar um desenvolvimento sustentável.
A forma como se encara este conceito tem evoluído nas últimas
décadas, em função de novos conhecimentos científicos e da
própria consciencialização da sociedade em geral, com reflexo
em diversas decisões internacionais, nomeadamente no âmbito
da ONU. Neste caminho, destaca-se a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio
92); a Agenda 21, que apresentou um programa detalhado de
intervenção para o equilíbrio entre a conservação ambiental, a
justiça social e o crescimento económico - três pilares são ainda
hoje considerados essenciais para a aplicação deste conceito
de desenvolvimento; os Objetivos de Desenvolvimento do
Milénio e agora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Sabias que...

Os países mais desenvolvidos, tendo apenas um quinto da
população do planeta, consomem 70% da energia, 85%
da madeira e 75% dos metais, detendo quatro quintos dos
rendimentos mundiais?
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_
ambientais/desenvolvimento_sustentavel/
O Mahatma Gandhi, ao ser questionado, depois da
independência, sobre se a Índia perseguiria o estilo de
vida britânico, terá respondido: “...a Grã-Bretanha precisou
de metade dos recursos do planeta para alcançar a sua
prosperidade; quantos planetas não seriam necessários para
que um país como a Índia alcançasse o mesmo patamar?”
Existem marcas que já assumiram a sustentabilidade como
missão? Descobre aqui uma delas: SkunkFunk: https://www.
skunkfunk.com/en/

Trocado por miúdos

Desenvolvimento sustentável é pensar não apenas
no presente e no que achamos que precisamos
agora, mas também no futuro, ou seja, no planeta
que vamos deixar para os que ainda vão nascer para os teus filhos e netos! É proteger os recursos
que são essenciais à vida, como a água, as florestas,
a biodiversidade… É pensar sobre o que realmente
precisamos para ser felizes e procurar a melhor
maneira de fazer as coisas de forma a respeitar o
ambiente e as pessoas, do nosso bairro, da nossa
cidade, do nosso país e do mundo, hoje e amanhã.

“Só quando a última árvore for derrubada,
o último peixe for morto e o último rio for
poluído é que o ser humano perceberá que
não pode comer dinheiro”

Pixabay

Provérbio Indígena

www.ddesenvolvimento.com

Desenvolvimento
Sustentável
Passar à ação...

Colabora com a WWF! Podes tornar-te, por exemplo, um embaixador dos Pandas!
Existe em Lisboa uma loja de Comércio Justo onde podes
encontrar produtos alimentares, de artesanato, de beleza e
higiene e de limpeza, que fazem parte de uma cadeia/aliança
entre consumidores/as e pequenos produtores e produtoras
de África, da Ásia, da América Latina e também da Europa, em
particular de Portugal?
Descobre uma rota de consumo responsável, mesmo no centro histórico de Lisboa: https://www.coordenadas.pt/

Vídeos

Gro Brundtland - Desenvolvimento sustentável: como tudo
começou
https://youtu.be/B18iAYuNiCw
O Que É Desenvolvimento Sustentável? / O Que É Produção
Sustentável?
https://youtu.be/t0JL8kzCVl4
O que é Sustentabilidade?
https://youtu.be/Qky8NVaAfK8

Para saber mais...

Relatório “Nosso Futuro Comum”
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro%20Comum.pdf
Sustainable Development Goals
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
Sustainable Development Knowledge Platform
https://sustainabledevelopment.un.org/

“Desenvolvimento sustentável tem a ver com
a pobreza, o planeta, a saúde, a economia, a
educação, e como manter um nível de vida
bom para todos sem afectar a gerações do
futuro”

Migrante participante nas Comunidades Interculturais
do Dicionário do Desenvolvimento

Conferências de meio ambiente e desenvolvimento sustentável:
um miniguia da ONU
https://nacoesunidas.org/conferencias-de-meio-ambientee-desenvolvimento-sustentavel-miniguia-da-onu/
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