O que são Objetivos de desenvolvimento sustentável?
ODS /Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Dizem que podemos ser a última geração que pode salvar a Terra.
Nossas vidas se tornaram convenientes e prósperas devido à
conexão com o mundo em todos os aspectos como pessoas,
bens e serviços, etc.
No entanto, essa vida útil causou problemas como pobreza,
escassez de alimentos e energia, mudanças climáticas e outros
problemas em todo o mundo.
Além disso, os recursos que devem ser deixados para as
gerações futuras também estão sendo consumidos.

ＳＨＩＧＡ
×ＯＤＳ

ＯＤＳ, "Promessa para o nosso futuro"

ODS são 17 metas com o objetivo de tornar a vida de todos
tranquila e próspera para o futuro.
Foram adotados na Cúpula das Nações Unidas em setembro de
2015 como objetivos comuns mundiais, incluindo países
desenvolvidos e em desenvolvimento.

Para maiores informações
▶https://www.un.org/sustainabledevelopment/
Site oficial das Nações Unidas

Os ODS pretendem transformar em um mundo no qual a economia, a sociedade e o meio ambiente estejam bem
equilibrados até 2030. Além disso, tendo "ninguém será deixado para trás" como uma palavra-chave, trabalhamos
para que todas as pessoas sejam felizes.
Para criar uma sociedade sustentável, é importante mudar o comportamento de cada pessoa.
Passos simples irão mudar o futuro do mundo. Vamos começar com o que você pode fazer agora!

Ações dos ODS que podem ser iniciados a partir de hoje
Aquisição Verde
Do que coisas descartáveis,
escolher aquelas que podem ser
usadas por mais tempo
Contribuição para a
tecnologia e
desenvolvimento de
produtos considerando a
conservação ambiental

Compre itens (produtos do comércio
justo) com preço razoável e justo
Compre itens com doação
Contribuição para a
resolução da desigualdade
entre os países em
desenvolvimento e o
estabelecimento de uma
sociedade justa

Compre ou encomende apenas
a quantidade que você precisa
Sem sobras

ODS nas compras

Produção local
Compre produtos locais
Contribuição para
a preservação do
meio ambiente
natural, apoiando
os agricultores
locais

Contribuição para
reduzir pela metade
o desperdício de
alimentos

Ao cozinhar, não jogue
fora partes comestíveis
Observe a validade dos
alimentos (consumo)
Contribuição para a
redução de CO2 na
incineração,
reduzindo o lixo

Dicas para ações dos ODS
Consumo Ético
"Selecione" e consuma itens e serviços enquanto
conscientes das pessoas, da sociedade, da comunidade
e do meio ambiente.
Use “olhos éticos” para as compras diárias.

Redução da perda de alimentos
Tanto a produção de alimentos como a eliminação
consomem energia e produzem dióxido de carbono.
Vamos consumir tentando não desperdiçar nossa
preciosa comida.

Você pode obter mais informações sobre os ODS pelo site oficial e redes sociais da província de Shiga
Site oficial da província de Shiga
“Iniciativa de Shiga sobre a popularização e práticas dos ODS”
Shiga ODS
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Shiga, que harmoniza ambiente, sociedade e economia para a próxima geração
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Na província de Shiga, atividades de conservação
ambiental para manter o Lago Biwa de uma forma
saudável à próxima geração e o espírito do
comerciante de Omi, "Sanpou yoshi" (comprador
satisfeito, vendedor satisfeito, sociedade satisfeita)
são ideias vivas que levam aos ODS.

A província de Shiga vem ampliando suas parcerias com
várias partes interessadas, tais como a comunidade
empresarial e universidades à medida que utiliza os pontos
de vista dos ODS na política da província.

Atividades ligadas aos esforços do
projeto Edible Schoolyard
(aprendizado agrícola experimental
"Tambo no ko", Criança do Arrozal)

População: 1.412.916 pessoas
Área: 4.017,38 km2
1 de outubro de 2015 (censo nacional)

Promover uma agricultura
sustentável através de
orgânicos por métodos que
não usam pesticidas agrícolas
ou fertilizantes químicos,
levando à preservação e
conservação da
biodiversidade do Lago Biwa.

Em muitas escolas públicas de ensino
fundamental e médio, os alunos estão
aprendendo a importância da natureza,
do meio ambiente, da vida, da região
e da conexão por meio de atividades
de aprendizado de cultivo, colheita e
alimentação do arroz, legumes, etc.

Declaração dos ODS
da Universidade da
Província de Shiga
Província de Shiga

Agricultura com Compromisso
Ambiental

A Universidade da Província de Shiga, está
trabalhando com os residentes locais na
contribuição para o desenvolvimento
sustentável da região e de recursos humanos
através de atividades para alcançar os ODS.

Ações
dos ODS
em Shiga

Brinque e Aprenda na
Cantina das Crianças
de Omi
Apoiando as atividades da "Cantina das
Crianças" no qual as crianças podem
conectar-se com as pessoas da comunidade
para comer, brincar e estudar juntas.

SHIGA×ODS
Workshops e Reuniões Práticas de Intercâmbio
De outubro a dezembro de 2018 , foram realizados Workshops e Reunião Prática de
Intercâmbio sobre uma Shiga Sustentável em Otsu, Omihachiman, e Maibara onde, um
total de 100 pessoas de uma ampla gama de idade, desde estudantes do ensino médio a
pessoas com mais de 80 anos, participaram em discussões sobre a "Declaração de Ação dos
ODS" e sobre a natureza da parceria para fazer de Shiga uma província mais sustentável.

"Declaração de Ação dos ODS" para
alcançar uma Shiga mais sustentável

ODS de Shiga
× Hub de Inovação

Junho 2017
Simpósio Shiga Sustentável × ODS
Problemas como meio ambiente e pobreza não podem ser
resolvidos em um único país. Vamos nos certificar de que
todas as atividades econômicas e financeiras contribuam
para os objetivos do desenvolvimento sustentável!
Agora o mundo está sendo
testado. As pessoas que
precisam de ajuda não podem
ser deixadas para trás
Os esforços de cada um de
vocês produzem esperança.
Da palestra de abertura do
Sub-Secretário-Geral das
Nações Unidas, Thomas Gass

Abril 2018
Aprendendo com Sra. Alice Waters: “Futuro
sustentável da alimentação, agricultura e vida”
Para a saúde e o meio ambiente global, devemos revisar os valores de
alimentação, compra, etc...
Portanto, o mais importante é educar as crianças através dos alimentos.
Essa iniciativa já começou em Shiga.
Gostaria que se tornasse um modelo
para o Japão e para todo o mundo.
Da palestra de abertura da Sra. Alice Waters
※Conhecida por liderar as iniciativas de
educação envolvendo alimentos (tais como
o projeto Edible Schoolyard) e seu
envolvimento no movimento slow food

Objetivo de criar inovação
que leve à solução de
problemas sociais e busque
a descoberta e a construção
de novos modelos de
negócios, através da
colaboração entre indústria,
instituições financeiras e
governo.

Atividades das instituições
financeiras na província
Como parte de um acordo de parceria global com o governo da
província, instituições financeiras em Shiga estão oferecendo
novos produtos financeiros para apoiar projetos ajudando a
resolver desafios sociais.
Banco de Shiga
Fundo de Apoio a Novos
Negócios (Plano dos ODS)
Vínculo de colocação privada
ODS "Laços"

Junte-se a nós no!

Shiga × Intercâmbio dos ODS
A parceria é importante para mudar o modo de pensar da sociedade em
direção a uma sociedade sustentável. "Shiga × Intercâmbio dos ODS"
foi estabelecido como um local onde várias pessoas se conectam com os
ODS. Diversas pessoas como empresas, organizações, estudantes,
governos locais, se reuniram na primeira reunião de intercâmbio
realizada em novembro de 2018. Aguardamos a participação de todos!

Banco Urbano de Kansai
Fundo de Ativação BIWAKO - MIRAI
(Fundo FUNAZUSHI)
CSR vínculo de colocação privada,
Versão nacional - Fundo de Promoção
dos ODS

