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Em 25 de setembro de 2015, os líderes mundiais adotaram os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável: 17 metas que definem um chamado universal à ação para acabar com a pobreza,
proteger o planeta e garantir que todas as pessoas desfrutem da paz e da prosperidade até
2030.
Em 25 de setembro, marcamos o terceiro aniversário da adoção histórica dos ODS ao unir forças
e desafiar governos, instituições e organizações nacionais e locais de todos os tipos,
influenciadores e cidadãos em todos os cantos do mundo a tomar medidas para os ODS.
Para que as metas sejam alcançadas, todos precisam agir: governos, instituições, organizações,
sociedade civil e pessoas como VOCÊ precisam #ACT4SDGs

A Campanha de Ação dos ODS das Nações Unidas desafia a ONU, empresas, governos locais e
globais, organizações, grupos de jovens e indivíduos em todo o mundo a se unirem para um dia
global, tomar ações concretas e expandir essas ações, trazendo novas pessoas para
#Act4SDGs no seu trabalho, casas e vidas cívicas.
Há muitos lugares em todo o mundo fazendo uma verdadeira diferença em seu trabalho, casa e
vida pública e tomando ações concretas para os ODS. Vamos celebrá-los juntos, conectá-los e
inspirar outras pessoas a participarem; para garantir que os ODS cumpram sua promessa de um
mundo mais justo e sustentável, no qual ninguém é deixado para trás.
Se todos nós #Act4SDGs, juntos, vamos acabar com a pobreza e as desigualdades, proteger o
planeta e garantir que todas as pessoas tenham paz e prosperidade até 2030.
Todos estão convidados a participar, compartilhar e inspirar ainda mais pessoas para
#act4SDGs!

EXEMPLOS de ações concretas para #ACT4SDGs
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Reduzindo resíduos
Parar de comer carne ou laticínios
Participar de uma limpeza de praia
Parar de usar plástico
Comprar localmente
Certificando-se de que sua empresa usa energia eficientemente
Expressar seu apoio para que mulheres e meninas tenham oportunidades iguais
Expressar seu apoio ao acesso igual à educação e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida.
Organizar uma reunião pública para discutir maneiras de como sua comunidade pode alcançar os ODS.
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Enviar uma carta/entrar em contato com seu governo com alterações que gostaria que fossem
concretizadas e que você gostaria de ver em sua comunidade
Dar uma aula sobre os ODS na sua escola
Compartilhar seu conhecimento e capacitação com sua comunidade
Desenvolver uma tecnologia que ajude a avançar os ODS
Apoiar e investir em empresas lideradas por mulheres
Compartilhar as histórias daqueles geralmente esquecidos e construindo empatia e compreensão
Adicionar sua voz e garantir que todos saibam que isso é importante! E que eles podem fazer parte do
Plano.

Exemplos de Tweets
Portuguese
Eu estou fazendo um mundo mais justo e sustentável no qual ninguém é deixado para trás. Estou me unindo ao
“SDGAction around the world” com ".... INCLUA SUA AÇÃO ...". Eu #act4SDGs! Junte-se a nós!
No dia 25 de setembro, celebraremos o aniversário do #SDG em uma mobilização global de massa para #act4SDGs
. Milhares de pessoas e organizações estão compartilhando suas ações concretas - limpezas, marchas, petições para os ODS em todo o mundo. Todos podem participar. Confira e participe do seu local: www.act4sdgs.org
Algo está chegando! No dia 25 de setembro, o terceiro aniversário da adoção histórica dos #SDGs , estamos unindo
forças e desafiando governos, instituições e organizações nacionais e locais de todos os tipos, influenciadores e
cidadãos em todos os cantos do mundo para #act4SDGS.
Há 3 anos o mundo concordou com 17 metas globais para um mundo mais justo e sustentável para todos. Para
que as metas sejam alcançadas, todos precisam PARTICIPAR. Junte-se aos governos, organizações e ativistas
nacionais e locais em todos os cantos do mundo para #act4SDGS. Compartilhe sua ação em www.act4sdgs.org e
junte-se a nós em #Act4SDGs.
(No dia 25 de setembro) Hoje, eu participo da “SDGaction around the world” com ".... INCLUA SUA AÇÃO ...". Eu
#Act4SDGs e desafio @friend1 @friend2 @friend3 para se juntar a mim. Qual é a sua ação?

English
I am making a more just and sustainable world in which no one is left behind. I’m joining SDGAction across the
globe by "....INCLUDE YOUR ACTION...". I #act4SDGs ! Join us
On September 25th we’ll celebrate the #SDGs anniversary in a global mass mobilization to #act4SDGs. Thousands
of people and organisations are sharing their concrete actions - clean ups, marches, petitions - for the SDGs across
the globe. Everyone can join. Check them out and join in your area:www.act4sdgs.org
Something is coming! On Sept. 25th, the 3rd anniversary of the historic adoption of the #SDGs, we are joining
forces & challenging national & local governments, institutions & organizations of all kinds, influencers & citizens in
every corner of the world to #act4SDGS.

3 years ago the world agreed to 17 Global goals for a more just and sustainable world for all. For the goals to be
reached, everyone needs to do take ACTION. Join national & local governments, organizations, & activists in every
corner of the world to #act4SDGS. Share your action on www.act4sdgs.org and join us to #Act4SDGs .
(On 25th of September) Today, I join SDGaction across the world by "....INCLUDE YOUR ACTION. ..". I #Act4SDGs,
and challenge @friend1 @friend2 @friend3 to join me. What’s your action?

