Uma Shiga com equilíbrio entre economia, sociedade e meio Ambiente

Shiga
ODS

Vamos começar hoje! Ações ODS
Para construir uma sociedade sustentável,
é importante mudar as ações de cada um.
Seu pequeno passo vai mudar o mundo.
Comece pelo que pode ser feito ainda hoje.

Dicas de ações ODS
Consumo
ético

Redução do
desperdício
de alimentos＊
Prevenção do
aquecimento
global＊

Signiﬁca escolher produtos e serviços que se
importam com as pessoas, a sociedade, o meio
ambiente da Terra e a região para consumir.
Adote um “olhar ético” ao consumo, como nas
compras do dia a dia.

Os ODS são as promessas com o futuro

Os alimentos consomem energia tanto na hora de produzi-los como
na hora de descartá-los, liberando dióxido de carbono, tido como o
principal responsável pelo aquecimento global. Vamos consumir os
preciosos alimentos sem que haja desperdício.
＊Alimentos que são descartados mesmo que ainda possam ser consumidos. No Japão, há desperdício
de mais de 6 milhões de toneladas de alimentos por ano. Isso, se convertido para um valor per capita,
equivale a uma tigela de arroz por dia. Esse número supera de longe a quantidade de assistência
alimentar para pessoas que sofrem com a fome no mundo todo (3,8 milhões de toneladas em 2017).

Vamos cortar o desperdício de recursos para reduzir a produção
de gazes de efeito estufa, como o dióxido de carbono.
＊Quando os gases de efeito estufa existentes na atmosfera, como o dióxido de
carbono, aumentam demais, as temperaturas aumentam e o clima de todo o
planeta muda drasticamente. Isso já causa graves efeitos no ambiente natural e
na vida das pessoas de diversos locais do mundo, e, caso não sejam tomadas
medidas contra o aquecimento global, é dito que a situação se agravará ainda
mais.

Colaboração no desenvolvimento de
tecnologias e produtos que se
preocupam com a proteção ambiental

●Compra verde*

＊Considerar sobre o meio ambiente e pensar
bem sobre a necessidade ao adquirir produtos
ou serviços, escolhendo as opções menos
onerosas possíveis para aquisição

●Escolher coisas que durem, em vez
de produtos descartáveis
Ex: Carregar bolsas, garrafas, copos, hashis, etc.,
próprios.

Contribuir para a redução
de desperdício de alimentos
em 50%

Contribuir para a redução das diferenças
sociais nos países em desenvolvimento e
para a construção de uma sociedade justa

●Comprar coisas que tenham valor
adequado e justo (produtos fair trade*)

●Comprar produtos com parte do valor
revertido a doações

●Fazer compras localmente

O fato de comprar em lojas e centros
comerciais locais está ligado com a
revitalização da região

Ex: Opções de menus em restaurantes e
materiais de escritório com parte dos
valores revertidos a doações

O

O que são

︵ Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
︶?
＊

Dizem que podemos ser a última geração que pode salvar a Terra.

Nossa vida se tornou conveniente, com pessoas, coisas e serviços conectados ao mundo em diversos

aspectos. Porém, essa vida conveniente está causando pobreza, falta de energia e alimentos e mudanças
climáticas em diferentes locais no mundo.Além disso, está consumindo recursos que deveriam ser
deixados para gerações futuras indevidamente.

Os ODS são 17 objetivos, até 2030, que visam transformar a sociedade em um mundo com equilíbrio

entre economia, sociedade e meio ambiente para que todas as pessoas possam levar uma vida pacíﬁca e

farta, tendo como palavras-chave “Não deixar ninguém de lado” e buscando que todas as pessoas sejam
felizes. Incluindo não somente de países em desenvolvimento mas também países desenvolvidos, sendo
objetivos comuns de nível mundial, foram adotados com unanimidade na Cúpula das Nações Unidas em
setembro de 2015.

Contribuir para a prevenção do aquecimento
global controlando a emissão de dióxido de carbono
●Não jogar fora partes comestíveis ao preparar alimentos

Ex: Veriﬁcar se não há coisas que não gosta de
comer ou se a quantidade não é muita na hora
do pedido. Pedir porções pequenas

●Atentar-se ao vencimento dos alimentos

Ex: armazenar na geladeira, refazer como outro
prato, movimento 3010

●Consumo local

Traz vantagens como possibilitar a
aquisição de ingredientes frescos, redução
da emissão de dióxido de carbono com a
diminuição da distância que eles
percorrem, estar ligada à renda de
produtores locais, etc.

＊Visa, por meio da negocioação contínua a valores adequados de
produtos e aﬁns, a independência e melhora das condições
de vida dos trabalhadores e produtores de países em
desenvolvimento, cuja posição é de desvantagem.

●Comprar e pedir somente a quantidade
que consegue comer

●Não deixar comida

Contribuir para a conservação
ambiental apoiando produtores
agrícolas locais

＊ O que são “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”

É o conceito adotado como linha de pensamento central no relatório “Our Common Future” publicado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987,

que signiﬁca “desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações.”

Este conceito parte do pensamento de que o meio ambiente e o desenvolvimento não como coisas que se opõem mas como coisas que podem coexistir, e que o

desenvolvimento moderado tendo em vista a conservação ambiental é importante. (Trecho extraído do site do Ministério das Relações Exteriores)

Ex: adotar receitas que utilizam a casca dos legumes

Ex: Veriﬁcar o conteúdo da geladeira da casa frequentemente/Nas compras,
adquirir produtos com vencimento próximo caso vá consumir logo.

●Economia de energia e de recursos

Ex: desligar luzes que não estão sendo usadas; moderar as temperaturas de ar
condicionado e aquecedor, ajustando-se com as roupas; não deixar a
torneira aberta; utilizar transporte público; 3R (reduzir, reutilizar, reciclar)

Divulgamos atividades relacionadas aos ODS também no site da província de Shiga e redes sociais
Província de Shiga
Departamento de planejamento geral
Divisão de planejamento e coordenação
Telefone／０７７−５２８−３３１２
E-mail／kikaku02@pref.shiga.lg.jp

Site da província de Shiga
Ações de Shiga referentes à difusão e
aplicação das ODS

Ｆａｃｅｂｏｏｋ
Divisão de planejamento e Coordenação
da Província de Shiga
Shiga Sustentável x ODS

Ｔｗｉｔｔｅｒ
Província de Shiga,
Shiga Sustentável x ODS
A Província de Shiga apoia os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Elaborado por: Divisão de planejamento e coordenação da Província de Shiga 2020.3

Ações de ODS estão se espalhando por Shiga

O Conceito básico da Província de Shiga com aplicação
das características de ODS começou!
O novo Conceito básico da Província de Shiga com

concretização de uma Shiga sustentável, com equilíbrio

que retrata uma 2030 almejada por todos os cidadãos da

base para esse ideal.

aplicação das características de ODS é uma visão do futuro
província, e teve início em abril de 2019.Tendo como

entre economia, sociedade e meio ambiente, que servem de

Banco de alimentos

princípio básico “Shiga que muda, felicidade que continua”,
vivenciamos enormes mudanças, como a chegada da

Capa

sociedade envelhecida, revoluções tecnológicas

exponenciais, e avanços mundiais na descarbonização da
sociedade. Em meio a isso, para que possamos traçar um
futuro de acordo com as aspirações de cada um ao

continuar mudando e agindo de forma ﬂexível, almejamos a

Comitê do Conceito básico da Província de Shiga

Saiba mais em

Recebe doações de alimentos que não podem ser
comercializados por erros de impressão e aﬁns,
produtos agrícolas fora do padrão, alimentos que
sobraram em domicílios, etc., realizando atividade de
fornecimento gratuito para domicílios e instituições de
bem-estar social que necessitam de assistência
alimentar.

A província de Shiga foi selecionada como Cidade do
Futuro ODS
Em julho de 2019, a província de Shiga foi selecionada

vitalidade e sociedades conviviais. Promovendo a

excelentes para a realização dos ODS, elaborou o “Plano

desenvolvimento sustentável de Shiga de forma que não

como “Cidade do Futuro ODS”, que implanta medidas
de Cidade do Futuro ODS da Província de Shiga”, tendo

como tema a “concretização de Shiga, escolhida pelo
mundo pelos seus ʻOs 3 bons e bom futuroʼ”.Conhecer

corretamente o valor dos recursos regionais fomentados
pela Shiga até hoje, como a rica natureza começando

Universidade da Província de Shiga

Além do desenvolvimento de recursos humanos para
trabalhar na realização dos ODS e apoio à criação de
comunidade sustentável, visa tornar-se um núcleo da
formação de comunidade ODS através da realização de
eventos como “Grande Encontro do Lago Biwa dos ODS
no Campus”, onde se reúnem interessados de dentro e
fora da província de Shiga.

Comitê Executivo do Sustainable Week na

Universidade Ritsumeikan

Para o surgimento de aplicações visando a educação e
para alcançar os ODS, são realizados eventos exclusivos
como a Sustainable Week, no Campus Biwako-Kusatsu e
seus arredores.

Grande Encontro do Lago Biwa dos ODS no Campus
@Universidade da Província de Shiga 16 de novembro de 2019

Foto cedida por: Comitê Executivo do Sustainable Week na Universidade Ritsumeikan

Agricultura, silvicultura e pesca que coexistem
com o Lago Biwa reconhecidas como
“Patrimônio Agrícola do Japão”! E também
candidato a “Patrimônio Agrícola Mundial”!

Reaproveitamento das plantas
aquáticas do Lago Biwa como
adubo orgânico especial

Animando Otsu!
Um novo desaﬁo de revitalização
que nos liga à próxima geração.

O “Sistema Lago Biwa” que engloba a tradicional pesca do
Lago Biwa, a agricultura que preza pelo meio ambiente,
campo de arroz como berçário para peixes, etc., aguarda
aprovação da Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura (FAO). Visa a revitalização da
agricultura, silvicultura e pesca sustentáveis tanto para
pessoas como para a natureza e sua sucessão às próximas
gerações.

As plantas aquáticas que cobrem a superfície do Lago
Biwa, cuja deterioração da paisagem e mau cheiro têm
piorado, estão sendo comercializadas como adubo
orgânico especial contendo
micro-organismoms eﬁcientes,
fazendo-as circular pela
sociedade, e parte das vendas é
revertida para a conservação
ambiental do Lago Biwa.

Venda de produtos típicos da província na COCO SHIGA.
No Refeitório Onigiri, estão disponíveis deliciosos onigiris
feitos na hora. Tendo como prioridade a alegria da
comunidade local, a nova iniciativa criada por uma
empresa automobilística traz entusiasmo e energia na
cidade!

formação de líderes que possam atuar no

prejudique seus valores, alcançar o equilíbrio entre as três
áreas da economia, sociedade e meio ambiente,

revitalizando a região e promovendo ações que se ligam à
imagem mais adequada do “bom futuro”.

pelo Lago Biwa, a história e cultura, vilas rurais com

Saiba mais em

Foi realizada a reunião para pensar na
Shiga e eu de 2030!
Para a concretização da imagem de 2030 que visa o conceito básico iniciado em abril de

COCO SHIGA

2019, foi realizada a “Reunião para para pensar na Shiga e eu de 2030”, com o propósito
pensar com os cidadãos da província do que cada um deve fazer, de setembro a
novembro de 2019 em 6 locais da província.

Participaram 128 pessoas com ampla faixa etária, desde

estudantes do ensino médio até pessoas de mais de 70
anos, e, além de aprofundar as relações entre os

Bênção do lago (Bénir du lac) Foto cedida por: Meiho-Construction inc.

participantes por meio de discussões em grupo, foram
apresentadas “Declaração de minhas ações”.

Dicas para utilizar os ODS em empresas

Shiga Hub

(Shiga ODS x Hub de inovação)

Participe do encontro Shiga x ODS!

Com a cooperação entre a indústria, instituições
ﬁnanceiras e administração, são criadas inovações que
levam a soluções para desaﬁos sociais, além de visar a
descoberta e construção de novos modelos de negócios.

Para revolucionar a sociedade visando concretizar

uma sociedade sustentável, as parcerias são

fundamentais.Assim, como um local de aprendizado

e encontro de empresas, organizações, estudantes,

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

atividades cívicas e da administração, temos

realizado o “Encontro Shiga x ODS” desde novembro
de 2018. Estamos esperando pela sua participação.

Refeitório Onigiri do tio de Yasu
Foto cedida por:
TOYOTA TOYOPET SHIGA CO., LTD.

Facebook
Encontro Shiga x ODS

Problemas sociais que permeiam os ODS
Empresas+α (especialistas e inﬂuenciadores)
Inovação
Novos negócios do tipo solução de desaﬁos

Compreender as ODS
Deﬁnir desaﬁos
prioritários

- Mapear a cadeia de valor e deﬁnir a esfera de inﬂuência
- Selecionar indicadores e coletar dados - Deﬁnir o desaﬁo prioritário

Estabelecer metas

- Estabelecer o intervalo de metas e selecionar KPIs - Estabelecer a linha de base e selecionar o tipo de objetivo
- Estabelecer o nível de motivação - Divulgar o compromisso com os ODS

Integrar com
a administração

- Consolidar os objetivos sustentáveis na empresa
- Adotar a sustentabilidade em todos os setores - Trabalhar com parcerias

Realizar relatórios
e comunicação

- Realizar relatórios e comunicação eﬁcientes
- Realizar comunicação do nível de realização dos ODS

Fonte: SDG Compass
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