
 

 

 

 

A MEDITAÇÃO TRANSCENDENTAL É UMA  

FERRAMENTA INOVADORA E EFETIVA PARA 

APOIAR OS GOVERNOS A ATINGIREM OS 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL (ODSs) DAS NAÇÕES UNIDAS 

 

 

QUAL É A CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA QUE  

O PROGRAMA DA MEDITAÇÃO TRANSCENDENTAL 

FORNECE NO CONTEXTO DO PROJETO  

EUROPE E FRIENDS PARA OS  

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

SEREM ATINGIDOS? 
(selecionados da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 

 

https://europe-project.org/
https://friends-project.eu/pt-pt/


 

GARANTIR O ACESSO À SAÚDE DE 
QUALIDADE E PROMOVER O BEM-
ESTAR PARA TODOS, EM TODAS AS 

IDADES 

 

Objetivos e Metas  

3.4 – Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção 

e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar 

3.5 – Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas e o consumo 

nocivo de álcool  

3.8 – Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de 

saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais para todos de forma segura, 

eficaz, de qualidade e a preços acessíveis 

3.10 – Fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco em todos os países, 

conforme o apropriado. 

3.12 – Aumentar substancialmente o financiamento da saúde, do recrutamento, da formação e da retenção 

do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países menos desenvolvidos e nos 

pequenos Estados insulares em desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GARANTIR O ACESSO À EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA, DE QUALIDADE E 
EQUITATIVA, E PROMOVER 

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM 
AO LONGO DA VIDA PARA TODOS 

 

Objetivos e Metas  

4.1 – Até 2030, garantir que todas as raparigas e rapazes completam o ensino primário e secundário, que 
deve ser de livre acesso, equitativo e de qualidade, e que conduza a resultados de aprendizagem relevantes 
e eficazes  

4.2 – Até 2030, garantir que todas as raparigas e rapazes tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade 
na primeira fase da infância, bem como a cuidados e educação pré-escolar, para que fiquem preparados a 
frequentar o ensino primário  

4.3 – Até 2030, assegurar a igualdade de acesso a todos os homens e mulheres a educação técnica, 
profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo à universidade  

4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilitações relevantes, 
incluindo competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo  

4.5 – Até 2030, eliminar as disparidades de género na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os 
níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo a pessoas com deficiência, 
povos indígenas e crianças em situação de vulnerabilidade  

4.6 – Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, 
sejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática  

4.7 – Até 2030 garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e competências necessárias para 
promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, através da educação para o desenvolvimento 
sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género, promoção de uma cultura 
de paz e de não violência, cidadania global, valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura 
para o desenvolvimento sustentável 

4.8 – Construir e melhorar as infraestruturas escolares apropriadas para crianças, sensíveis às deficiências e 
à igualdade de género, e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos 
e eficazes para todos  



4.10 – Até 2030, aumentar substancialmente o contingente de professores qualificados, inclusive através da 
cooperação internacional para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente 
os países menos desenvolvidos e pequenos estados insulares em desenvolvimento  

 

 

PROMOVER O CRESCIMENTO 
ECONÓMICO INCLUSIVO E 

SUSTENTÁVEL, O EMPREGO PLENO E 
PRODUTIVO E O TRABALHO DIGNO 

PARA TODOS 
 

Objetivos e Metas 

8.3 – Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, criação de 
emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento 
das micro, pequenas e médias empresas, inclusive através do acesso aos serviços financeiros 

8.5 – Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todas as mulheres e homens, 
inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor  

8.6 – Até 2030, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação  

8.8 – Proteger os direitos do trabalho e promover ambientes trabalho seguros e protegidos para todos os 
trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes e pessoas em 
empregos precários  

 

 

 

 

 

 

 



 

PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E 
INCLUSIVAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 
PROPORCIONAR O ACESSO À JUSTIÇA 

PARA TODOS E CONSTRUIR 
INSTITUIÇÕES EFICAZES, 

RESPONSÁVEIS E INCLUSIVAS A 
TODOS OS NÍVEIS  

 

Objetivos e Metas 

16.1 – Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade com ela relacionadas, 
em todos os lugares  

16.2 – Acabar com o abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra as crianças  

16.11 – Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive através da cooperação internacional, para a 
construção de melhor capacidade de resposta, a todos os níveis, em particular nos países em 
desenvolvimento, para a prevenção da violência e o combate ao terrorismo e ao crime  

 

 


