Protegendo
Nosso Planeta
Estratégia de Sustentabilidade 2020 - 2030

“A Estratégia de Sustentabilidade da
Associação Mundial de Zoológicos e Aquários
é um passo importante para a comunidade
global de zoológicos e aquários sustentar
um mundo no qual tanto a nossa sociedade,
quanto a natureza possam caminhar juntos.

Prof. Theo Pagel
Presidente da WAZA, 2019 - 2021

Ao desempenhar um papel ativo na
implementação dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS’s) das
Nações Unidas (ONU), os zoológicos e
aquários integrantes da WAZA não são apenas
organizações que lideram o bem-estar animal,
a conservação, a educação e a pesquisa, mas
também, pavimentam o caminho para um
futuro mais sustentável no qual os animais,
as pessoas e a saúde do planeta podem
prosperar.
Portanto, estou muito feliz por agora termos
uma orientação adicional que, espero, não
seja usada apenas por nossos membros, mas
também em outras instituições. WAZA mais
uma vez mostra a liderança e excelência.
Obrigado a todos os que estiveram envolvidos
na preparação dessa estratégia”
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A Estratégia de Sustentabilidade da WAZA,
intitulada ‘Protegendo nosso Planeta’, é um
guia para ajudar os membros da WAZA a
alcançar resultados de sustentabilidade
cruciais para as organizações conservacionistas
modernas. Os resultados de sustentabilidade
e de conservação são complementares e ao
implementar as recomendações contidas
neste documento os membros da WAZA
podem liderar uma mudança comportamental.
‘Protegendo nosso planeta’ fornece
informações para auxiliar os membros da
WAZA na integração da sustentabilidade em
suas estratégias e em todas as suas operações.
Para abordar as áreas dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS’s) a nossa
estratégia se baseia em uma estrutura na qual
a nossa atuação possui maior influência, seja
por meio de programas internos ou externos.
Assim, não são feitas recomendações sobre
ações que exijam ações governamentais. Um
exemplo disso é o crescimento da população
humana. Os controles de crescimento da
população humana não estão dentro de nosso
círculo de controle (Fig. 1) ou do círculo de
influência da maioria dos membros da WAZA,
embora alguns possam discutir este tópico
com suas comunidades locais, já que questões
como esta podem fazer parte de seu círculo de
preocupação.

Fig. 1

Círculo de
Controle

Círculo de
Preocupação

Círculo de
Influência

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável

1 | Erradicar a Pobreza
Acabar com a pobreza em todas as suas
formas, em todos os lugares.

10 | Reduced Inequalities
Reduzir a desigualdade dentro dos países e
entre eles.

2 | Erradicar a Fome
Acabar com a fome, alcançar a segurança
alimentar e melhoria da nutrição e promover a
agricultura sustentável.

11 | Cidades e Comunidades Sustentáveis
Tornar as cidades e os assentamentos humanos
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

3 | Saúde de Qualidade
Assegurar uma vida saudável e promover o
bem-estar para todos, em todas as idades.
4 | Educaçao de Qualidade
Assegurar a educação inclusiva e equitativa e
de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos.
5 | Igualdade de Gênero
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar
todas as mulheres e meninas.
6 | Água Potável e Saneamento
Garantir disponibilidade e manejo sustentável
da água e saneamento para todos.

Em 25 de setembro de 2015, a Assembleia
Geral das Nações Unidas (ONU) adotou
a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável (ONU, 2015). Esta estrutura
global para direcionar a humanidade para
um caminho sustentável foi desenvolvida
após a Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20),
realizada no Rio de Janeiro, Brasil, em junho de
2012, e envolveram os Estados Membros da
ONU e pesquisas nacionais, que mobilizaram
milhões de pessoas e milhares de partes
interessadas de todo o mundo.
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No centro da Agenda 2030 estão os 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os
17 ODS visam garantir uma vida sustentável,
pacífica, próspera e equitativa na terra para todos
agora e no futuro.
O compromisso dos zoológicos e aquários
com os ODS tem o potencial de contribuir
significativamente para o alcance global dessas
metas. Os ODS fornecem aspirações para
melhorar o mundo, e a sustentabilidade deve
ser parte integrante de como os zoológicos e
aquários modernos lideram, pensam e agem. Os
ODS são:

7 | Energias Renováveis e Acessíveis
Garantir acesso à energia barata, confiável,
sustentável e renovável para todos.
8 | Trabalho Digno e Crescimento Econômico
Promover o crescimento econômico sustentado,
inclusivo e sustentável, emprego pleno e
produtivo, e trabalho decente para todos.
9 | Indústria, Inovação e Infraestruturas
Construir infraestrutura resiliente, promover
a industrialização inclusiva e sustentável, e
fomentar a inovação.

12 | Produção e Consumo Sustentáveis
Assegurar padrões de produção e de consumo
sustentáveis.
13 | Ação Climática
Tomar medidas urgentes para combater a
mudança do clima e seus impactos.
14 | Proteger a Vida Marinha
Conservação e uso sustentável dos oceanos,
dos mares e dos recursos marinhos para o
desenvolvimento sustentável.
15 | Proteger a Vida Terrestre
Proteger, recuperar e promover o uso
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir
de forma sustentável as florestas, combater a
desertificação, deter e reverter a degradação
da terra e deter a perda de biodiversidade.
16 | Paz, Justiça e Instituições Eficazes
Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e
construir instituições eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis.
17 | Parcerias para a Implementação dos
Objetivos
Strengthen the means of implementation and
revitalise the global partnership for sustainable
development.

Nesta estratégia, cada ODS é explicado e são
fornecidas diretrizes sobre como os zoológicos
e aquários podem abordar cada objetivo. Essas
diretrizes não são exaustivas e outros recursos
adicionais estão incluídos no capítulo final. Os
memorandos de entendimento relevantes da
WAZA com a Mesa Redonda para o Óleo de
Palma Sustentável (CSPO), Meio Ambiente da
ONU (redução de plásticos) e o Conselho de
Manejo Florestal (FSC) também estão refletidos
nesta estratégia.
A estrutura dos ODS permite que os zoológicos
e aquários tomem decisões estratégicas para
lidar com um ou mais dos ODS a qualquer
momento. Embora alguns ODS pareçam mais
relevantes para a nossa atuação, há links entre
quase todos eles, se tratados de forma holística.
Todos os ODS são complementares e algumas
ações podem, na verdade, abordar vários ODS.
Este documento não aborda os ODS de forma
holística, mas os membros podem escolher fazer
isso dentro de seu próprio contexto, uma vez que
criar condições mais equitativas para as pessoas
em todo o mundo traz enormes benefícios
para o meio ambiente, a vida selvagem e os
biomas que temos a tarefa de proteger. Um
consumo mais responsável influencia as cadeias
de abastecimento e promove compras éticas.
A certificação de compensação de carbono
e esforços de conservação em zoológicos e
aquários cria um ambiente melhor para os
animais e as pessoas e nos prepara para os
efeitos das mudanças climáticas.
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Usar a linguagem dos ODS ajudará os membros
da WAZA a relatar o progresso a partir de uma
estrutura e uma ferramenta de comunicação
padronizada. Assim, a WAZA será capaz de
rastrear a ação dos membros durante a próxima
Década de Ação 2020-2030 e fornecer relatórios
voluntários à ONU sobre as contribuições dos
membros aos ODS.
Ao examinar os ODS como um todo, cada
zoológico ou aquário pode decidir quais dos 17
objetivos são mais aplicáveis agora ou no futuro
para seus contextos. A WAZA está se esforçando
e incentiva que seus membros escolham os ODS
que são mais importantes para eles. A partir
disso e com o tempo os membros da WAZA
podem desenvolver seu programa de trabalho
à medida que desenvolvem novas estratégias
organizacionais e mudam suas operações.
Cada zoológico ou aquário tem um contexto
único, que pode criar diferentes desafios com
base em seu atual estado político, econômico,
social, cultural e ambiental. A estrutura dos ODS
permite que os zoológicos e aquários decidam o
melhor curso de ação a seguir, adaptado ao seu
contexto.
Os capítulos foram desenvolvidos como guias
para os membros da WAZA usarem e fornecem
exemplos de ações recomendadas. A WAZA não
espera que seus membros alcancem resultados
em todos os 17 objetivos, mas que trabalhem
para uma melhor integração da sustentabilidade
em sua estrutura organizacional.

ERRADICAR
A POBREZA

ERRADICAR
A FOME

SAÚDE
DE QUALIDADE

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

IGUALDADE
DE GÉNERO

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

AÇÃO
CLIMÁTICA

PROTEGER A
VIDA MARINHA

PROTEGER A
VIDA TERRESTRE

PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
EFICAZES

PARCERIAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

A pobreza é mais do que a falta
de renda e recursos para garantir
um meio de vida sustentável.
Suas manifestações incluem:
fome e desnutrição, acesso
limitado à educação e outros
serviços essenciais, discriminação
e exclusão social, bem como a
falta de participação na tomada
de decisões.
Os zoológicos e aquários podem
estar envolvidos em programas
que fornecem renda para as
comunidades locais, ao mesmo
tempo que apoiam os resultados
de conservação e educação.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1.

Erradicar a
Pobreza

Frequentemente é observada
uma ligação entre famílias de
baixa renda e a falta de acesso a
oportunidades, incluindo aquelas
na educação. Os zoológicos e
aquários podem ser um dos
catalisadores para ajudar essas
comunidades necessitadas a
atingir seu pleno potencial.

Principais Fatos e Números

•

•
•

•

A maioria das pessoas que vivem abaixo da
linha da pobreza pertence a duas regiões:
Sul da Ásia e África Subsaariana.
783 milhões de pessoas vivem abaixo da linha
de pobreza internacional de US$ 1,90 por dia.
Altas taxas de pobreza ocorrem
frequentemente em países pequenos,
frágeis e afetados por conflitos.
A altura de uma em cada quatro crianças
com menos de cinco anos é inadequada
para as respetivas idades.

Recomendações
1. Reduzir ou subsidiar o valor do ingresso
para escolas específicas e outros grupos
desfavorecidos.
2. Implementar eventos de acessibilidade
para as comunidades locais.
3. Desenvolver habilidades e treinar
funcionários para que possam se
desenvolver e crescer profissionalmente.
4. Apoiar programas de conservação
que proporcionem desenvolvimento
econômico/renda para países e
comunidades em desenvolvimento.

Estudos de Caso
SERA Conservancy, Beads for wildlife Zoos
South Australia
https://www.zoossa.com.au/conservation/how-you-canhelp/beads-for-wildlife/

Nosso compromisso é promover e
apoiar atividades de conservação
que ajudem a reduzir a pobreza.

BEADworks
https://www.beadworkskenya.com/
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Os programas de educação e
engajamento de visitantes dos
zoológicos e aquários podem
estimular indivíduos e famílias
a construir suas próprias hortas.
Isso pode ser feito por meio
de programas de extensão
para pequenos grupos ou
comunidades inteiras ou por
programas realizados no local.
Os programas podem
demonstrar como usar formas
naturais de repelir pragas
nos jardins, por exemplo,
usando predadores naturais
para combater insetos que se
alimentam de plantações.
Ao cultivar uma horta, uma
família pode plantar seus
próprios alimentos e isso
permite a interação com
vizinhos e outros agricultores
locais. Ao distribuir sementes,
mudas, ideias e conselhos,
os zoológicos e aquários
podem encorajar parcerias e
colaborações dentro e entre as
comunidades.

Principais Fatos e Números
•

Hoje no mundo uma em cada nove pessoas no mundo

•

Nos países em desenvolvimento 66 milhões de crianças

•

está subnutrida.

em idade escolar frequentam aulas com fome, sendo 23
milhões apenas na África.

500 milhões de pequenas propriedades em todo o

mundo, a maioria ainda alimentadas somente pela chuva
(sem sistemas de irrigação), fornecem até 80% dos

alimentos consumidos em grandes partes dos países em
desenvolvimento. Investir em pequenos proprietários
é uma forma importante de aumentar a segurança

alimentar e nutricional para os mais pobres, bem como a
•

produção de alimentos para os mercados locais.

Desde 1900 cerca de 75% da diversidade de culturas

agrícolas foi perdida. O melhor uso da biodiversidade
agrícola pode contribuir para dietas mais nutritivas,

Recomendações
1. Desenvolva programas para ensinar habilidades de
jardinagem aos visitantes.

2. Fale sobre alimentação saudável e agricultura

sustentável, se sua organização tiver uma área de
fazenda.

3. Venda mudas, sementes e equipamentos de
jardinagem.

4. Atenda aos visitantes com alimentos vegetarianos e

garanta que os produtos de origem animal sejam de
origem sustentável.

Estudos de Caso
Zurich Zoo – Masoala Madagascar

https://www.zoo.ch/en/conservation-animals/conservationprojects/masoala

Philadelphia Zoo Cropbox

https://thephiladelphiacitizen.org/philadelphia-zoo-cropbox/
Zoo Heidelberg – Exposição sobre o consumo de carne
https://www.zoo-heidelberg.de/zoo-erleben/
entdeckerstationen/ausstellungen/
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Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2.

Erradicar
a Fome

Nosso compromisso é promover e apoiar
ações que apoiem a agricultura sustentável.

(only in German - more information can be

provided; Resources: https://www.scientificamerican.com/
article/meat-and-environment/ )

Foto: Tartaruga comendo alface cultivada no ‘Cropbox’ do Zoológico da Filadélfia |
Philadelphia Zoo © Foto de Miana Jun e Anthony Lasala

Uma boa saúde é um aspecto
fundamental da qualidade de
vida. Também é importante estar
ciente do papel indireto que uma
boa saúde desempenha ao afetar
a capacidade dos indivíduos de
causar um impacto positivo no
meio ambiente ao seu redor. Visitar
um zoológico ou aquário pode
contribuir para o bem-estar dos
visitantes.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3.

Saúde de
Qualidade

Nosso compromisso é garantir vidas
saudáveis e promover o bem-estar para
todos em todas as idades.

As desigualdades ainda persistem
entre os países e dentro
deles, o que significa que as
pessoas ainda sofrem e morrem
desnecessariamente de doenças
evitáveis. Devido ao excelente
escopo e alcance dos membros da
WAZA, podemos desempenhar
um papel na abordagem dessas
desigualdades e nos concentrar em
grupos populacionais e regiões que
foram negligenciadas.
Quando um ecossistema entra em
declínio, ele perde sua capacidade
de mitigar os efeitos negativos
da poluição e frequentemente
aumenta a incidência de pragas
e doenças. Além disso, muitos
medicamentos modernos têm suas
origens em produtos biológicos e
muitos medicamentos tradicionais
vêm da biodiversidade local.
Ecossistemas saudáveis sustentam
pessoas saudáveis.

Principais Fatos e Números
•

Pelo menos 400 milhões de pessoas não têm

•

Filhos de mães instruídas - mesmo mães com

atendimento básico de saúde.

apenas o ensino fundamental - têm maior

probabilidade de sobreviver do que filhos de
•
•

mães sem instrução.

Há uma diferença de 31 anos entre os países

com as maiores e menores expectativas de vida.
Falta de água potável, saneamento e de higiene
continuam a ser os principais contribuintes para
a mortalidade global e em 2016 resultaram em

•

cerca de 870.000 mortes.

Sete milhões de pessoas morrem todos os anos
devido à exposição a partículas finas do ar
poluído.

Recomendações
1. Aumente a conscientização em sua instituição
sobre a importância de uma boa saúde e

estilos de vida saudáveis e sustentáveis para
funcionários e visitantes.

2. Ofereça opções saudáveis e sustentáveis nas
refeições disponibilizadas.

3. Promova medidas de segurança para reduzir
lesões e mortes em sua organização.

4. Apoie projetos de restauração de ecossistemas
que tenham ligações diretas com a redução da
poluição do ar, da água e do solo.

Estudos de Caso
Thriving Together Margaret Pyke Trust

https://thrivingtogether.global/supporters/
Two Oceans Aquarium Smart Living
Outreach Program

https://www.aquarium.co.za/content/page/
outreach-smart-living
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Os zoológicos e aquários devem se
esforçar para fornecer aos alunos,
visitantes e à comunidade em geral
experiências de aprendizagem
presenciais e online de qualidade.
Os Zoos e Aquários devem apoiar
iniciativas educacionais como parte
de seu trabalho de conservação.
Isso inclui o empoderamento de
mulheres e meninas, iniciativas
educacionais inclusivas e políticas
e estruturas legais para apoiar esse
trabalho.
Zoológicos e aquários oferecem
programas de educação/
aprendizagem para uma ampla
gama de públicos. As instalações
educacionais em zoológicos e
aquários devem ser projetadas para
permitir o acesso de todos.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4.

Educaçao de
Qualidade

Nosso compromisso é garantir uma educação
de qualidade inclusiva e equitativa e
promover oportunidades de aprendizagem
ao longo da vida para todos.
16
Foto: Programa ‘The Warehouse Zoofari’ | Wellington Zoo

Tópicos sobre desenvolvimento
sustentável podem ser incluídos
de forma criativa no currículo de
muitos programas educacionais ou
nas mensagens ao longo da área de
visitação. Os zoológicos e aquários
devem criar experiências inovadoras
para os visitantes e desenvolver
materiais de aprendizagem que
possam contribuir com os ODS. Além
disso, por meio das oportunidades
de aprendizagem online oferecidas
por muitas organizações,
estas podem ser amplamente
disseminadas.
Oportunidades criativas de
trabalho, estágios e oportunidades
de aprimoramento profissional
também proporcionarão aos alunos
acesso a educação de qualidade e
os prepararão para o mercado de
trabalho.

Principais Fatos e Números
•

Em todo o mundo, 57 milhões de

•

Em 2016, apenas 34% das escolas

•
•

crianças permanecem fora da escola.
primárias nos países menos

desenvolvidos tinham eletricidade.

Nos países em desenvolvimento, uma em
cada quatro meninas não está na escola.

103 milhões de jovens em todo o mundo
não possuem habilidades básicas de
leitura.

Recomendações
1.

Desenvolva oportunidades inclusivas para
todos os visitantes, independentemente
da capacidade cognitiva, física, gênero,
origem social, cultural, étnica ou
econômica.

2. Desenvolva programas de educação que
abordem de forma prática questões de
sustentabilidade.

3. Desenvolva parcerias com escolas,

universidades e outras instituições para
aprimorar o conteúdo educacional, a

metodologia, a pesquisa e o alcance.

4. Avalie o impacto do seu trabalho

educacional em relação aos ODS.

Estudos de Caso
Zoofari nos Zoológicos da Nova Zelândia. Este
programa é para escolas carentes visitarem o Auckland
Zoo, o Hamilton Zoo, o Wellington Zoo e o Orana
Wildlife Park em parceria com o fundo de financiamento
‘The Warehouse’.
https://wellingtonzoo.com/schools/the-warehouse-zoofari/
Buin Zoo - A Grande Aventura Ecológica (Chile)
https://www.buinzoo.cl/colegios/visitas-educativas/
Two Oceans Aquarium: Programa ‘Young Biologists’
(África do Sul)
https://www.aquarium.co.za/blog/entry/amazingyoung-biologist-course-sponsored-by-de-beers-marineoctober-2018

Os zoológicos e aquários estão em uma
posição única para influenciar visitantes,
funcionários e comunidades por meio
da promoção e modelagem proativa da
diversidade e da igualdade de gênero
em suas práticas.
Com uma proporção maior de mulheres
atuando em zoológico e aquário é
imperativo que as instituições ofereçam
remuneração igual, proteção e liberdade
para suas funcionárias.
Empresas com mais equilíbrio de gênero
na alta administração apresentam
melhor desempenho financeiro e são
mais propensas a ter funcionários
engajados, que acreditam na missão e
estratégia da empresa. Os zoológicos e
aquários têm a oportunidade de nutrir
e encorajar as mulheres em cargos de
liderança.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5.

Igualdade de
Gênero

Our commitment is to support the
empowerment of women and girls through
business operations, conservation/social
investment, education, community
engagement and partnerships.

Para que os esforços de conservação
sejam duradouros e eficazes, a situação
socioeconômica das comunidades
deve ser considerada e apoiada. Apoiar
programas que empoderem as mulheres
e as meninas não apenas ajudam nos
esforços de conservação, mas também
fortalecem sua comunidade. Os
zoológicos e aquários estão em uma
posição privilegiada para incentivar
os programas de conservação a
incluir aspectos socioeconômicos que
empoderem mulheres e meninas.

Principais Fatos e Números
•

•
•

Considerando um trabalho em tempo integral,
em média, os homens ganham cerca de um
terço a mais do que as mulheres.

Os homens representam mais de 70% dos
pesquisadores do mundo.

De acordo com o relatório ‘Global Gender Gap’
do Fórum Econômico Mundial, na taxa atual de

progresso, serão necessários 108 anos para fechar
a lacuna de gênero, sendo as maiores diferenças
•

nas áreas de igualdade econômica e política.

Estudos recentes (Credit Suisse 2016/McKinsey
and Co) descobriram que ter mulheres em
cargos de liderança e em conselhos de

administração tem um impacto positivo no
desempenho financeiro da empresa.

Recomendações
1. Incorpore a igualdade de gênero e a

diversidade nos valores e no plano estratégico
da sua organização.

2. Garanta que sua organização seja um local de
trabalho seguro para mulheres.

3. Ofereça oportunidades para que as mulheres
participem efetivamente em todos os níveis
da tomada de decisão e crescimento na
organização.

4. Desenvolva programas de conservação de
campo que forneçam oportunidades para

mulheres e jovens participarem, oferecendo

Estudos de Caso
Niassa Lion Project
https://wildnet.org/wildlife-programs/lion-niassa/
Proyecto Titi
https://www.proyectotiti.com/en-us/
Ocean Wise Ocean Literacy and Leadership- This program
empowers women and youth to become ocean advocates
https://www.aquablog.ca/2019/07/ocean-literacy-andleadership-camp-teaches-young-b-c-women-ocean-advocacyactivist-skills/
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com sua origem (superficial, subterrânea ou
pluvial) utilizada na geração de produtos ou
serviços, e os volumes de água necessários
para diluir os poluentes gerados até o ponto
em que a qualidade da água atinge padrões
aceitáveis. Como indicador, também permite a
incorporação da gestão da água em todas as
áreas e operações do zoológico ou aquário. Uma
vez que a pegada hídrica tenha sido definida, as
organizações devem se esforçar para manter ou
reduzir o uso de água doce.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6.

Água Potável e
Saneamento
Nosso compromisso
é promover
ativamente ações e
comportamentos que
ajudem a alcançar o
acesso à água potável
e saneamento para
todos.

O crescimento da população humana, o
consumo excessivo de recursos e as mudanças
climáticas estão afetando todos os ecossistemas
naturais, especialmente aqueles que dependem
de água doce, onde grande parte da
biodiversidade do planeta está concentrada.
Deve ser uma prioridade que todos os
zoológicos e aquários definam sua “pegada
hídrica”. Este indicador define o volume total
de água doce usada para produzir os bens
e serviços da organização. A pegada hídrica
considera o consumo de água, de acordo

Os Zoos e Aquários devem demonstrar aos
visitantes e comunidades como é possível
gerir a água, garantindo a sua qualidade,
disponibilidade e uso sustentável através de
suas próprias operações. As instituições podem
promover novas formas de consumo sustentável
entre os visitantes e comunidades, ajudando
a promover práticas favoráveis a economia de
água nas casas e no cotidiano das pessoas.
Uma importante missão dos zoológicos e
aquários deve ser o fornecimento de ferramentas
e recursos para que visitantes e comunidades
possam adotar práticas positivas relacionadas ao
consumo, uso e descarte de água e de resíduos
em suas atividades diárias.

Principais Fatos e
Números
•

•

•

•

Mais de 80% das águas residuais resultantes
das atividades humanas são despejadas nos
rios e mares sem nenhum tratamento, causando
contaminação dos mananciais e ecossistemas
do planeta.
Cerca de 2,4 bilhões de pessoas não têm
acesso a serviços de saneamento básico, como
banheiros.
Aproximadamente 70% de toda a água extraída
de rios, lagos e aquíferos do planeta é utilizada
para irrigação de lavouras.
A escassez de água afeta negativamente
a qualidade de vida de mais de 40% da
população mundial, um número que deverá
aumentar nos próximos anos.

Foto: Two Oceans Aquarium

Recomendações
1. Assegure-se de que os animais sob cuidados
humanos tenham acesso permanente a água
potável.
2. Garanta que visitantes e funcionários tenham
acesso à água potável e espaços adequados
para higiene pessoal.
3. Desenvolva práticas sustentáveis de
gestão da água em todas as operações
da organização, promovendo políticas
inteligentes de consumo, reuso de água e
redução da poluição hídrica do local.
4. Desenvolva a pegada hídrica para a
organização.

Estudos de Caso
Zoológico de São Paulo (Brasil)
O Zoológico de São Paulo, que recebeu mais de 90
milhões de visitantes desde sua inauguração, foi o primeiro
Zoológico da América Latina a obter a certificação ISO
14.001, demonstrando sua ativa preocupação em evitar
e gerenciar os impactos ambientais decorrentes de suas
atividades. A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do
zoológico tem capacidade para tratar 400 mil litros por
dia, recebendo efluentes de banheiros públicos, áreas
administrativas e demais operações do parque, para
serem reutilizados na recarga hídrica. A gestão integrada
do sistema garante que a água dos lagos volte a circular,
evitando a acumulação de resíduos e a formação de algas.
Tudo isso constitui um ciclo virtuoso de sustentabilidade
que gera bem-estar para a fauna, os visitantes, os
colaboradores e o funcionamento do parque como um
todo.
Zurich Zoo – Masoala Madagascar (Suíça)
https://www.zoo.ch/en/conservation-animals/conservationprojects/masoala
Cheyenne Mountain Zoo Water Neutrality (Estados
Unidos da América)
https://coloradotu.org/blog/2020/2/cheyenne-mountainzoo-becomes-water-neutral-with-tu-partnership
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Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7.

Energias Renováveis
e Acessíveis
Nosso compromisso é defender e
promover coletivamente o acesso à
energia acessível, confiável, sustentável e
moderna para todos.

A energia transformou a maneira
como as pessoas vivem. Mesmo
itens tradicionalmente considerados
naturais, como alimentos e água
potável, têm algum tipo de consumo
energético, seja na produção de
pesticidas, no transporte ou no uso de
embalagem que os protege e permite
a entrega ao usuário final.
A maior parte da energia que as
pessoas do mundo consomem hoje
não é renovável e é derivada de
combustíveis baseados em carbono,
como carvão, petróleo e gás.
Os membros da WAZA devem
considerar o seu uso energético
e promover o uso sustentável em
sua instituição. Ao se concentrar no
consumo de energia, os membros da
WAZA economizarão dinheiro, darão
o exemplo e reduzirão sua pegada de
carbono.

Principais Fatos e Números
•
•
•

O setor de energia é a maior fonte de
emissões globais de gases de efeito estufa.
13% da população global ainda não tem
acesso à eletricidade.
Quase três bilhões de pessoas não têm
acesso a instalações de gás em cozinhas,
contando, em vez disso, com biomassa ou
carvão como principal combustível para
cozinhar.

Recomendações
1. Reconheça que usar energia sustentável ou
reduzir o consumo de energia é crucial para
um futuro sustentável.
2. Adote energia renovável e use produtos
que sejam neutros em carbono, sempre que
possível.
3. Informe aos visitantes, membros e a
comunidade em geral sobre os benefícios de
mudar para uma energia sustentável.
4. Meça a eficiência energética dentro do
planejamento estratégico de sua organização.

Estudos de Caso
Projeto Energético do Detroit Zoo (Estados Unidos da
América)
https://detroitzoo.org/press-release/detroit-zoo-to-meet100-renewable-energy-goal/
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Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8.

Trabalho Digno
e Crescimento
Econômico

Nosso compromisso é garantir que nossos
negócios e atividades de emprego apoiem a
economia local e o crescimento sustentável.

A ONU definiu uma meta para a taxa de crescimento
econômico de 7% para os países menos
desenvolvidos, com empregos decentes e plenos para
todas as mulheres e homens até 2030. Zoológicos
e aquários são contribuintes econômicos ativos
para suas comunidades e estão em uma posição
privilegiada para apoiar o crescimento econômico
nas regiões onde operam e nas comunidades onde
apoiam programas de conservação.
O crescimento econômico deve ser baseado em um
plano de ação holístico de conservação. O trabalho
oferecido dentro da organização e como parte dos
projetos de conservação de campo deve ser justo e
decente e o ambiente de trabalho deve ser seguro.
Os zoológicos e aquários estão em uma excelente
posição para dar o exemplo, podendo ser instituições
no qual o crescimento econômico está em harmonia
com o uso sustentável dos recursos ambientais e a
proteção dos trabalhadores.

Foto: Matiu Somes - Ilha Moko Kākāriki - Monitoramento do Wellington Green Gecko e
Ngāhere Gecko | Wellington Zoo

Principais Fatos e Números

Estudos de Caso

•

Parque das Aves, Brasil
A política de compras do Parque
das Aves dá preferência a produtos
locais e orgânicos para a ração
animal e para os ingredientes de
seus restaurantes. Por meio de seus
programas de inclusão social, apoia
projetos de promoção do bem-estar
da comunidade Guarani em hospitais,
escolas e centros de nutrição
infantil. Outras ações destinadas a
reduzir as desigualdades internas
incluem um plano abrangente
de saúde para os funcionários,
empréstimos em dinheiro sem
juros para os funcionários para
cobrir necessidades e imprevistos,
refeições dos funcionários com um
pagamento simbólico de US$ 3,6 por
mês e acesso gratuito para todos os
funcionários a cursos de inglês.

De acordo com as Nações Unidas, o crescimento

do Produto Interno Bruto global caiu de 4,4% em
2000 para 3,0% em 2019 e deve permanecer o

•
•

mesmo em 2020.

Mais de 10% da população mundial vive com
menos de US $ 2,00/dia.

A taxa de desemprego global é de 5,5%, com mais
de 192 milhões de pessoas desempregadas em
2018.

Recomendações
1. Garanta que a organização tenha políticas de

trabalho justas e que sejam economicamente
responsáveis.

2. Incorpore uma estratégia para jovens empregados
na estratégia de negócios da organização.

3. Proteja os direitos dos funcionários e promova um
ambiente de trabalho seguro para todos.

4. Apoie programas de conservação que

criem trabalho decente e oportunidades de
desenvolvimento econômico sustentável.
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1

O investimento em infraestrutura
em áreas como transporte, irrigação,
energia e tecnologia da informação
e comunicação são cruciais para
alcançar o desenvolvimento
sustentável e empoderar as
comunidades.

Principais Fatos e Números

Os zoológicos e aquários podem
contribuir para esse objetivo
promovendo o transporte
sustentável, melhorando a eficiência
energética de sua organização,
projetando edifícios com certificação
ambiental, reduzindo a intensidade e
as emissões de carbono e apoiando
tecnologias inovadoras.

mundial de 2,9 bilhões. Estima-se que a indústria

Como parte do desenvolvimento
sustentável é importante apoiar
a construção de infraestrutura de
qualidade, sustentável, confiável
e resiliente por meio da inovação,
garantindo que, à medida que a
industrialização avance ninguém
fique para trás. Em particular, na área
de pesquisa e tecnologia, o potencial
para apoiar novos projetos é enorme,
não apenas usando a estrutura da
organização como uma plataforma
de avaliação, mas também
distribuindo os benefícios para uma
melhor gestão da conservação da
vida selvagem.

•

•

Para muitos países africanos, especialmente os países

de baixa renda, as restrições de infraestrutura reduzem a
produtividade das empresas em cerca de 40%.

A indústria é um empregador significativo, respondendo
por cerca de 470 milhões de empregos em todo o

mundo em 2009 - ou cerca de 16% da força de trabalho

•

empregou meio bilhão de pessoas em 2013.

O efeito multiplicador de empregos no processo de

industrialização tem um impacto positivo na sociedade.

Cada emprego na indústria cria 2,2 empregos em outros
setores.

Recomendações

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9.

Indústria, Inovação
e Infraestruturas

Nosso compromisso é construir infraestrutura,
promover o crescimento inclusivo e sustentável
e fomentar a inovação.

1. Apoie a inovação colaborando com instituições
de pesquisa para testar novas tecnologias em
seu zoológico ou aquário e em pesquisas de
conservação.

2. Apoie e implemente iniciativas de economia circular
na comunidade local e dentro de sua organização.

3. Procure fornecer opções de transporte mais
sustentáveis e outras tecnologias limpas.

4. Para novas construções, busque atender a um dos
certificados de construção sustentável.

Estudos de Caso
Reserva da Vida Selvagem: Singapore Rainforest Lumina (Cingapura)
https://rainforestlumina.wrs.com.sg/#main
Taronga Conservation Society Australia (Austrália)
https://taronga.org.au/education/taronga-institute-of-science-andlearning
Ocean Wise, Aquário de Vancouver (Canadá):
Este movimento começou em 2006 quando construímos nosso primeiro
edifício verde certificado como LEED Gold e continuou em 2009 quando
assumimos o compromisso de certificar nosso programa ambiental
de acordo com o padrão internacional ISO 14001. Ao fazer isso, o
Vancouver Aquarium se tornou o primeiro aquário do mundo a construir
um edifício LEED® Gold e obter a certificação ISO 14001 para seu
programa ambiental.
https://www.vanaqua.org/about/sustainability
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Foto: Instituto de Ciência e Ensino ‘Taronga’| Taronga Zoo

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10.

Reduzir as
Desigualdades
Nosso compromisso é reduzir a
desigualdades dentro e entre os países.

Os Zoos e Aquários devem agir para promover e
participar na redução das desigualdades tanto a
nível global como local.
As desigualdades com base no nível de renda,
gênero, idade, deficiência, orientação sexual,
raça, classe social, etnia, religião e acesso a
oportunidades persistem em todo o mundo.
O desenvolvimento sustentável não pode ser
alcançado se qualquer parte da população mundial
for excluída.
Os zoológicos e aquários devem ser líderes
influentes para a redução das desigualdades.
Os Zoos e Aquários devem se preocupar em
identificar, conhecer e compreender as questões
críticas relacionadas à geração de desigualdades
na comunidade local.
Os Zoos e Aquários devem ser organizações
caracterizadas por sistemas de gestão
transparentes, que demonstrem um compromisso
com os direitos humanos, com o cumprimento
das leis ambientais, trabalhista e fiscais e com a
proteção social.
Todos os programas de conservação podem ser
uma oportunidade para reconstruir a relação
entre as comunidades e a natureza, promovendo
melhores práticas nas comunidades locais e
ajudando a garantir as condições e circunstâncias
que tornam viável a vida no território.
Cada zoológico e aquário deve ter políticas
internas que estabeleçam: objetivos e
procedimentos claros para garantir a igualdade
de acesso ao emprego e a seleção justa de
funcionários; oportunidades iguais; igualdade no
desenvolvimento de carreira, treinamento, salários
e condições de trabalho; horários de trabalho
justos; e harmonia entre trabalho e vida familiar.
É importante estabelecer processos internos e
transparentes para prevenir práticas corruptas,
que podem causar desigualdades e estabelecer
políticas para garantir que os funcionários recebam
um salário digno para viver.

Foto: Jaguar | Loro Parque

Principais Fatos e Números
•

•

•

Até 30% da desigualdade de renda se
deve à desigualdade dentro das famílias
entre mulheres e homens. As mulheres têm
mais probabilidade de ganhar um salário
50% menor do que a renda média, quando
comparado aos homens.
Em média, a desigualdade de renda
aumentou 11% nos países em
desenvolvimento entre 1990 e 2010.
O bem-estar e a qualidade de vida das
populações migrantes, pessoas com
deficiência e outros grupos sociais
minoritários são altamente deteriorados
pela falta de oportunidades de trabalho.

Recomendações
1. Adote políticas de igualdade na
organização para proporcionar
oportunidades de emprego a todos os
trabalhadores, independentemente de
qualquer característica individual.
2. Estabeleça um processo interno e
transparente para prevenir práticas
corruptas que impactem diretamente na
igualdade.
3. Estabeleça políticas de preços inclusivas ou
iniciativas de acessibilidade para a entrada
no zoológico ou aquário.
4. Incorpore o componente social nos
programas de conservação, aumentando a
capacidade das comunidades locais para o
seu futuro bem-estar.

Estudos de Caso
Woodland Park Zoo, Seattle (Estados Unidos da
América)
O Woodland Park Zoo estabeleceu uma política de
seleção de empregados, a fim de garantir que a
composição de sua equipe de trabalho represente a
população da cidade a que pertence. É uma política
de equidade que visa garantir que a diversidade
étnica e cultural representada nos colaboradores da
organização espelhe o perfil demográfico de Seattle.
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Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11.

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Nosso compromisso é tornar as
cidades e assentamentos humanos
inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis.

As cidades são centros de ideias,
comércio, cultura, ciência, produtividade,
desenvolvimento social e muito mais.
Na melhor das hipóteses, as cidades
permitem que as pessoas cresçam social
e economicamente. No entanto, existem
muitos desafios na manutenção das
cidades, em especial na manutenção e
criação de empregos e na continuidade
dos padrões de prosperidade, sem esgotar
terras e recursos.
Os zoológicos e aquários tem a
responsabilidade de proteger a
biodiversidade em suas vizinhanças
imediatas, bem como os habitats
selvagens. Alojar uma gama diversificada
de espécies em suas organizações permite
que os zoológicos e aquários alcancem
esse objetivo, realizando trabalhos de
pesquisa e conservação da vida selvagem
e aumentando a conscientização sobre
a importância desse trabalho para as
comunidades urbanas.
Os zoológicos e aquários podem contribuir
sendo lideres e defensores ativos da
gestão de resíduos sustentáveis em suas
comunidades locais, enquanto “fazem o
que dizem” nas operações de sua própria
organização.
A maioria dos membros da WAZA tem
extensas áreas verdes e de vegetação
em seus locais para fornecer espaços de
bem-estar em suas cidades. Sendo parte
integrante da sociedade, os zoológicos
e aquários devem ser fundamentais na
construção de cidades sustentáveis do
futuro.
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Foto: Shedd Aquarium na costa do Lago Michigan | Shedd Aquarium

Principais Fatos e Números
•

•
•

Metade da humanidade - 3,5 bilhões de pessoas
- vive nas cidades hoje. Em 2030, quase 60% da
população mundial viverá em áreas urbanas.

Hoje 828 milhões de pessoas vivem em favelas e
esse número continua aumentando.

As cidades do mundo ocupam apenas 2% das

terras da Terra, mas são responsáveis por 60-80%
do consumo de energia e 75% das emissões de
carbono. A rápida urbanização está exercendo
pressão sobre o abastecimento de água doce,

esgoto, o ambiente e a saúde pública. No entanto a
alta densidade das cidades pode trazer ganhos de

eficiência e inovação tecnológica, ao mesmo tempo
•

em que reduz o consumo de recursos e energia.
Em 2016, estima-se que 4,2 milhões de pessoas
morreram como resultado de altos níveis de
poluição do ar.

Recomendações
1. Tenha um interesse ativo na governança e gestão
de sua cidade, em especial aos resultados a
sustentabilidade.

2. Colabore com a comunidade local para proteger
o patrimônio natural de sua cidade.

3. Incentive os visitantes a usarem opções de

transporte sustentável ao visitarem sua instituição.

4. Torne-se um centro de referência para mostrar

oportunidades sustentáveis para sua comunidade.

Estudos de Caso
Chester Palm Oil Project (Inglaterra)
https://www.bbc.com/news/uk-england-merseyside-47482727
Ask for Choice (Nova Zelândia)
https://www.stuff.co.nz/business/83148479/new-zealand-zoos-askfor-choice-on-palm-oil-labelling

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12.

Produção
e Consumo
Sustentáveis

Nosso compromisso é fazer mais e
melhor, com menos mudando a forma
como produzimos e consumimos bens
e recursos naturais.
Os Zoos e Aquários devem ser responsáveis na
forma como operam, através da forma como
adquirem e descartam bens e serviços e como
comunicam isso aos funcionários, visitantes e
comunidades.
A cadeia de valor é o ciclo de vida completo de
um produto ou serviço, incluindo processos de
aquisição, produção, consumo e descarte.
Ter uma melhor compreensão das cadeias de valor
dos zoológicos e aquários é um primeiro passo
crítico para entender o consumo e a produção
responsáveis. Uma melhor compreensão permite
que os zoológicos e aquários compartilhem
informações e influenciem fornecedores e
parceiros; para limitar o risco e garantir que os
produtos usados sejam eliminados da forma mais
ambientalmente correta. Os zoológicos e aquários

devem identificar onde uma intervenção na cadeia
de valor pode melhorar o impacto ambiental e
social do sistema.
Reconhecendo o impacto ambiental e social das
indústrias de óleo de palma e silvicultura, a WAZA
tem procurado fazer parcerias com organizações
que buscam mitigar esses impactos em suas
respectivas indústrias. A WAZA se comprometeu
com parcerias com a ONU Meio Ambiente
(redução de plásticos de uso único nas operações),
RSPO (Mesa Redonda sobre Óleo de Palma
Sustentável) e FSC (Conselho de Manejo Florestal)
para encorajar zoológicos e aquários a eliminar
plásticos descartáveis e buscar produtos da RSPO
ou FSC fornecedores certificados. Ao comprar
produtos certificados, os zoológicos e aquários
podem garantir que os processos ascendentes em
sua cadeia de valor já foram mapeados.
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Foto: TrashBash Beach Cleanup | Two Oceans Aquarium

Ao adquirir produtos certificados pelo FSC ou
RSPO, os zoológicos e aquários podem garantir
que “falem” - que usem produtos que foram
produzidos com menos impacto na vida selvagem
e nos habitats e comunidades que os cercam. Eles
devem mostrar aos visitantes e às comunidades
que levam a sério a degradação do habitat e que
estão agindo para evitá-la escolhendo produtos de
origem responsável.
O poder de compra dos zoológicos e aquários
em todo o mundo é significativo e, trabalhando
juntos, podemos influenciar positivamente os
fornecedores de bens e serviços a adotarem
práticas sustentáveis. Juntamente com as compras
da RSPO e do FSC, os zoológicos e aquários
poderiam considerar frutos do mar certificados
pelo Marine Stewardship Council, reduzindo o
consumo de carne no local ao hospedar mais
eventos ou funções vegetarianas e criar critérios de
consumo responsável nos contratos de catering.

Recomendações
1. Crie uma política de aquisição sustentável,

incluindo a consideração do ciclo de vida e

descarte de produtos. Essa política deve incluir

os impactos ambientais e sociais das aquisições.

2. Até 2023, pelo menos 50% dos membros da

WAZA devem se comprometer a usar o CSPO

(óleo de palma sustentável certificado) no varejo,
compra e consumo.

3. Até 2023, pelo menos 50% dos membros da

WAZA devem fornecer 70% de seus produtos
de madeira e papel por meio de produtores

certificados FSC (Forest Stewardship Council).

4. Até 2023, pelo menos 50% de todos os

membros da WAZA terão eliminado (ou pelo

menos estarão em processo de eliminação) o

plástico de uso único de suas operações (meta
do UNEP MoU).

https://www.waza.org/wp-content/uploads/2020/02/
WAZA-short-guide-final-online.pdf

Principais Fatos e
•

•

•

Se a população mundial chegar a 9,6 bilhões até

2050, precisaremos de três planetas em recursos
para sustentar nosso estilo de vida atual.

Wellington Zoo FSC Project
https://fsc.org/en/news/sustainable-magic-wellington-zoo

economizaria US $ 120 bilhões anualmente.

Projeto Eles estão chamando você (Zoos Victoria, Orana
Wildlife Park and Taronga Conservation Society Australia)
https://www.zoo.org.au/theyre-calling-on-you-phones/

energética em todos os lugares, o mundo

A cada ano, estima-se que um terço de todos

os alimentos produzidos seja desperdiçado - o
cerca de US $ 1 trilhão.

O setor de alimentos é responsável por cerca de
30% do consumo total de energia no mundo e

cerca de 22% do total de emissões de gases de
efeito estufa, principalmente da conversão de
•
•
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Foto: Projeto FSC do Wellington Zoo | Wellington Zoo

Cheyenne Mountain Zoo Índice de Óleo de Palma
http://www.cmzoo.org/index.php/conservation-matters/palmoil-crisis/

Ao mudar para lâmpadas com eficiência

equivalente a 1,3 bilhão de toneladas e valendo
•

Estudos de Caso

florestas em fazendas.

Aproximadamente metade da produção anual

de plásticos é destinada a produtos descartáveis.
Os humanos compram cerca de um milhão de

garrafas de água por minuto em todo o mundo.

Ocean Wise, Vancouver Aquarium: Sustainable purchasing.
Sustainable purchasing. Nos últimos anos, reduzimos os
plásticos de uso único e adquirimos novos produtos mais
ecológicos.
https://www.vanaqua.org/about/sustainability

As mudanças climáticas estão se tornando
cada vez mais um fator fundamental
que influencia a biodiversidade e o
desenvolvimento sustentável. A maioria
das causas das mudanças climáticas são
induzidas pelo homem e, portanto, os
zoológicos e aquários, com seus múltiplos
vínculos com pessoas, comunidades e
governos, estão em uma posição ideal para
fazer a diferença.
A taxa de crescimento global do dióxido
de carbono quase quadruplicou desde
o início dos anos 1960 e não mostra
sinais de redução; os níveis de dióxido
de carbono na atmosfera são agora
40% mais altos do que os tempos préindustriais.
O Relatório do Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas (IPCC)
de 2018 projeta que apenas 2°C do
aquecimento global fará com que 13%
da área terrestre sofra uma transformação
de ecossistemas de um tipo para outro, e
uma perda de biodiversidade na faixa de
18% para insetos, 16% para plantas e 8%
para vertebrados.
Os zoológicos e aquários têm um papel
importante a desempenhar - influenciar
a mudança de comportamento por
meio de seus visitantes, mas também
como organizações líderes em suas
comunidades. Os zoológicos e aquários
também precisam reduzir suas emissões
de carbono em suas operações e fazer
grandes esforços para fazer a transição
para a energia renovável e outras práticas
sustentáveis.
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Principais Fatos e Números
•

•

A análise da Organização Meteorológica Mundial
mostra que a temperatura global média de cinco

anos de 2013 a 2017 foi a mais alta já registrada.
A Organização Metrológica Mundial observou

que a extensão do gelo marinho global caiu para
um mínimo de 4,14 milhões de km2 em 2016, a

•

segunda menor extensão já registrada.

O mundo continua a experimentar aumento do
nível do mar, condições climáticas extremas (a

temporada de furacões no Atlântico Norte foi a
mais prejudicial já registrada) e concentrações
crescentes de gases de efeito estufa.

Recomendações
1. Trabalhe com as autoridades locais para definir metas de
ação climática.

2. Integre medidas de mudança climática em suas políticas

organizacionais, incluindo metas de redução de emissões
de gases de efeito estufa.

3. Conscientize os visitantes, a comunidade e os

funcionários sobre as ações que podem tomar para a

mitigação, adaptação e redução do impacto climático.

4. Conscientize seus visitantes, comunidade e equipe sobre
o que o seu zoológico ou aquário já está fazendo e os
planos para ajudar a mitigar as mudanças climáticas.

Estudos de Caso
Zoos Victoria, o primeiro zoológico neutro em carbono do
mundo.
https://www.zoo.org.au/fighting-extinction/sustainability
Wellington Zoo o primeiro CarbonoZero certificado do mundo.
https://wellingtonzoo.com/news/wellington-zoo-leads-the-way-forthe-planet-with-carbonzero-certification-2/
Antwerp & Planckendael Zoos – Defendendo o Clima
https://www.zooscience.be/en/stories/
championing-for-the-climate/
Korkeasaari Zoo, Helsinki - Em direção ao Carbono Neutro
https://youtu.be/BVIpDfmbS7g

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13.

Ação Climática
Nosso compromisso é engajar nossos
visitantes e fazer lobby junto aos governos
para que tomem medidas urgentes para
combater as mudanças climáticas e seus
impactos.

Foto: Orangotango | Chester Zoo

Os Zoos e Aquários têm um papel a desempenhar
na gestão dos oceanos, uma vez que as suas práticas
podem afetar direta ou indiretamente a vida marinha,
positiva ou negativamente. Os zoológicos e aquários
devem considerar o uso sábio de recursos e gestão
de resíduos para reduzir os impactos nos sistemas
do oceano e dos rios. Campanhas de comunicação
eficazes podem impactar positivamente o oceano e
os cursos d’água à medida que visitantes e parceiros
adotam práticas favoráveis à água.

Zoológicos e aquários geram grandes quantidades
de resíduos sólidos e líquidos. A gestão desses
resíduos é fundamental para garantir que não entrem
nos corpos d’água que, em última instância, irão
para o oceano. Os plásticos devem ser reduzidos e,
quando isso não for possível, devem ser reciclados
ou reutilizados. Nas áreas de visitantes e funcionários,
oportunidades de reciclagem devem ser fornecidas.
Além disso, informações sobre a seleção de produtos
químicos, produtos de limpeza e os fertilizantes
usados devem ser apresentados aos visitantes e
funcionários para proporcionar idéias para, em suas
casas, fazerem escolhas favoráveis ao oceano.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14.

Proteger a Vida
Marinha

Nosso compromisso é conservar e usar
de forma sustentável o oceanos, mares e
recursos marinhos para o desenvolvimento
sustentável.
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Foto: Two Oceans Aquarium

A maioria dos zoológicos e aquários adquire alguns
produtos originários do oceano. Os exemplos incluem
frutos do mar para consumo humano ou animal ou
ração animal derivada de peixes (como pellets).
A origem desses produtos deve ser investigada,
incluindo o estado de conservação das espécies, como
o produto foi colhido e onde o produto se originou.
Sempre que possível, o uso da certificação ecológica
deve orientar a seleção do produto. Se apropriado,
frutos do mar de origem local devem ser usados, se
forem colhidos de forma sustentável.
Dadas as conexões entre os ecossistemas de
água doce e oceânicos, está claro que as práticas
baseadas na terra podem ter um impacto negativo no
oceano. Por exemplo, a acidificação do oceano está
diretamente relacionada à emissão de CO2. Assim, ao
limitar o uso de combustíveis fósseis, os zoológicos e
aquários podem ajudar a diminuir a acidificação.
Os zoológicos e aquários podem ajudar apoiando
organizações dedicadas à conservação marinha
e propostas governamentais para Áreas Marinhas
Protegidas (AMPs). Visitantes e comunidades devem
ser informados sobre a importância das AMPs na
conservação dos oceanos. Além disso, existem
várias oportunidades de fornecer aos visitantes e
comunidades informações claras sobre os desafios
que o oceano enfrenta e como eles podem ser
enfrentados por meio de escolhas responsáveis.
O oceano também é uma fonte de maravilhas,
mistérios, mas amado por muitos. Esse atributo pode
ser o catalisador nas comunicações que enfatizam
as maravilhas dos oceanos, inspirando as pessoas a
se preocuparem, ao mesmo tempo que lhes dá as
ferramentas para realizar ações positivas.
A menos que uma ação seja tomada agora, a
humanidade corre o risco de comprometer seriamente
a vida na Terra, por meio da destruição dos sistemas
oceânicos que tornam a vida como a conhecemos
possível. A ação mais importante de um zoológico ou
aquário em relação ao ODS14 é espalhar a percepção
de que todos estão conectados ao oceano e que suas
escolhas podem ajudar ou prejudicar a vida marinha.

Principais Fatos e Números

Recomendações

•

1. Garantir que todos os produtos originários do
oceano sejam colhidos de forma sustentável,
usando técnicas que tenham o mínimo impacto
sobre o meio ambiente.
2. Faça uso da certificação ecológica, como o
Marine Stewardship Council em campanhas de
consumidores de frutos do mar para orientar as
compras.
3. Comunique aos visitantes e comunidades
a importância de proteger o oceano e
ecossistemas de água doce e o compromisso
com a compra de produtos oceânicos
sustentáveis.
4. Apoiar parcerias com organizações marítimas
e apoiar publicamente o estabelecimento de
Áreas Marinhas Protegidas.

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

O oceano cobre 70% da superfície da
Terra. 97% de toda a água da terra é
encontrada nos oceanos.
As plantas minúsculas do oceano
produzem mais da metade do oxigênio
que respiramos.
Os oceanos absorvem cerca de 30% das
emissões humanas de CO2, ajudando a
mitigar as mudanças climáticas.
Os oceanos dirigem nosso clima e
padrões meteorológicos e regulam as
temperaturas.
A comida dos oceanos fornece a mais de
um bilhão de pessoas sua principal fonte
de proteína.
Mais de três bilhões de pessoas
dependem da biodiversidade marinha e
costeira para sua subsistência.
O valor de mercado dos recursos
marinhos e costeiros e indústrias é
estimado em US $ 3 trilhões por ano.
Os oceanos abrigam uma notável
diversidade de vida - quase 200.000
espécies foram identificadas.
Mais de 70% das pescarias mundiais são
totalmente ou super exploradas.
90% dos grandes peixes predadores do
oceano foram capturados.
Entre 70 e 100 milhões de tubarões são
mortos A CADA ano nos oceanos do
mundo.
Cerca de 9 milhões de toneladas de
poluição por plástico entram no oceano a
cada ano.
Cerca de 20% dos recifes de coral do
mundo estão morrendo.
O nível do mar está subindo cerca de 3
mm por ano desde 1900.
A acidificação dos oceanos está
impactando negativamente as espécies
marinhas direta e indiretamente, e
muitas vezes de maneira que ainda não
entendemos.

Estudos de Caso
Monterey Bay Aquarium Relógio de frutos do mar
https://www.seafoodwatch.org/
SAAMBR Penguin Promises
https://www.saambr.org.za/#conservation-penguin
Edinburgh Zoo Projeto Castor escocês
https://www.rzss.org.uk/conservation/our-projects/project-search/
field-work/scottish-beavers-project/
Ocean Wise, Vancouver Aquarium Research projects
https://research.ocean.org
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Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 15.

Proteger a
Vida Terrestre
Nosso compromisso é proteger,
restaurar e promover o uso sustentável
dos ecossistemas terrestres, gerenciar
florestas de forma sustentável,
combater o desmatamento, interromper
e reverter a degradação da terra e
interromper a perda de biodiversidade.

Todas as espécies dependem de ecossistemas
saudáveis para sua sobrevivência, mas o planeta
está atingindo rapidamente um ponto crítico
onde o ambiente natural e sua biodiversidade
irão declinar irrecuperavelmente.
A perda de habitat é a ameaça número um
para as espécies terrestres que dependem
de florestas, pântanos, savanas e sistemas
de água doce. A avaliação e monitoramento
de populações selvagens de espécies de
vertebrados por índices respeitados, como
a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da
União Internacional para Conservação (IUCN) e
o Índice de Planeta Vivo (LPI) do Fundo Mundial
para a Vida Selvagem (WWF), demonstram
que, nos últimos quarenta anos, as espécies
de vertebrados diminuíram 58%. Esses índices
podem ser considerados como um reflexo
leal sobre o estado atual dos ecossistemas
do mundo e apóiam os resultados de outros
estudos de que a ameaça mais comum para o
declínio das populações é a perda e degradação
do habitat devido à agricultura e exploração
madeireira insustentáveis.
43

Foto: © Jason Brown, Girafa | Marwell Zoo

Os zoológicos e aquários contribuem
significativamente para os programas de
conservação in-situ e ex-situ em todo o
mundo e muito provavelmente haverá
a necessidade de uma “abordagem
de plano único” global para garantir a
preservação das espécies. Essa abordagem
deve considerar vários aspectos, desde a
seleção de espécies, a conservação dos
habitats existentes, até o lobby coletivo
e a defesa do desenvolvimento de
novos habitats para acomodar os efeitos
das mudanças climáticas. Um aspecto
comum que os zoológicos e aquários
compartilham é a manutenção de animais
selvagens sob cuidados humanos e a
experiência de manejo que apoia seu
bem-estar. Os zoológicos e aquários
trabalham principalmente juntos a partir
de uma perspectiva regional, coordenando
o planejamento de espécies e o manejo
populacional de espécies para manter
linhagens sanguíneas viáveis.
Espécies e biodiversidade estão se
perdendo em um ritmo alarmante e
continuarão a desaparecer até que
a humanidade redefina sua relação
com o ambiente natural, passando de
comportamentos e práticas insustentáveis
para modelos que considerem e valorizem
o ambiente natural. Será necessário
priorizar os esforços de conservação para
melhor afetar os habitats e as espécies,
e as considerações de translocação e
reabilitação de espécies encalhadas que
não têm chance de adaptação a ambientes
mais adequados.

Principais Fatos e Números
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

Nos últimos 5.000 anos, 50% das florestas
globais foram perdidas.
As florestas cobrem apenas 30% de nossa
massa de terra terrestre.
80% de todas as espécies terrestres de
animais, plantas e insetos dependem de
florestas remanescentes.
Cerca de 1,6 bilhão de pessoas dependem
das florestas remanescentes para sua
subsistência.
Quase 75% dos pobres do mundo são
diretamente afetados pela degradação do
solo.
A agricultura comercial em grande escala é o
principal fator de desmatamento.
22% das espécies conhecidas de animais
terrestres estão em risco de extinção.
Apesar dos esforços de conservação
combinados, a caça furtiva e o tráfico de
vida selvagem continuam a contribuir para o
declínio das espécies.
A biodiversidade sustenta os serviços
ecossistêmicos globais que proporcionam
vários benefícios e bem-estar à humanidade.
Estima-se que os insetos e outros portadores
de pólen valham mais de US $ 200 bilhões
por ano para a economia alimentar global.

Recomendações
1. Apoiar os ecossistemas terrestres e de água
doce, alinhando as atividades de conservação
com projetos que oferecem benefícios
múltiplos; social, ambiental e ecológica.
2. Fornecer habitats de oásis nas cidades para
invertebrados nativos, incluindo polinizadores
e espécies de controle de pragas, plantando
alimentos adequados e espécies de abrigo
ou fornecendo infraestrutura de nidificação
para polinizadores como as abelhas nativas.

3. Promover relacionamentos e colaborar
com outras organizações conservacionistas
realizando atividades conjuntas e
compartilhando recursos de conhecimento.
4. Empreender pesquisa ex-situ aplicada para
informar as iniciativas de conservação de
campo.

Estudos de Caso
Zoos South Australia – Cacatua-negra-de-cauda-vermelha
https://www.zoossa.com.au/conservation-programs/
red-tailed-black-cockatoo/
ZSL – Cuide da vida selvagem do jardim
https://www.zsl.org/conservation/get-involved/look-aftergarden-wildlife
WRS – Gibão Prateado
https://www.wrs.com.sg/en/conservation/our-work/
conserving-javan-gibbons-habitats.html
Nordens Ark – Tigre-Siberiano
https://en.nordensark.se/conservation/amur-tiger/
ZSL – Kelola Sendang
https://www.zsl.org/conservation/regions/asia/protectingsumatran-tiger-habitat-–-kelola-sendang
Orana Wildlife Park - Whio Recovery Programme
https://www.doc.govt.nz/news/media-releases/2019/
endangered-whio-gain-more-ground-at-big-wainihinihi/
WAPCA as a joint initiative of zoos worldwide
https://www.wapca.org/
Ocean Wise, Vancouver Aquarium– Amphibian
conservation project
Em parceria com as equipes de recuperação de anfíbios do
governo local, liberamos cerca de 1.400 sapos-pintados do
Oregon e sapos-leopardo do norte anualmente em locais
designados para soltura.
https://www.aquablog.ca/2019/04/28355/
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Para que o desenvolvimento sustentável ocorra,
é preciso haver estabilidade, igualdade de
direitos humanos, paz e governança eficaz.
Algumas das regiões em que zoológicos e
aquários operam gozam de paz e estabilidade
governamental. No entanto, isso não é verdade
para todos os territórios nos quais os membros
da WAZA operam, o que pode levar a ambientes
operacionais inseguros, corrupção e suborno.
O Relevante para o ODS 16 da ONU e membros
da WAZA é o controle do comércio ilegal de vida
selvagem. Os zoológicos e aquários têm o dever
de zelar para que façam tudo o que estiver ao
seu alcance para garantir que operam de forma
transparente e ética em relação aos animais que
entram ou saem de suas organizações.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável

Paz, Justiça e
Instituições Eficazes

Como parte de uma organização global, os
membros da WAZA estão bem posicionados
para ajudar a impedir o comércio ilegal de
animais selvagens. Os zoológicos e aquários
devem garantir que conhecem a linhagem
dos animais que trazem para a coleção, bem
como defender para que os visitantes e as
comunidades não participem de atividades
de comércio ilegal de animais selvagens. Os
Zoos e Aquários devem informar e motivar
as intervenções políticas do governo contra o
comércio ilegal de animais selvagens e apoiar as
políticas internacionais relevantes.
Os membros da WAZA devem garantir que
cumprimos os regulamentos comerciais da

Nosso compromisso é construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos
os níveis.
46
Foto: Favo de mel | Akron Zoo

Convenção sobre o Comércio Internacional
de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora
Selvagem (CITES) e todas as leis nacionais ou
internacionais relevantes relacionadas com o
movimento ou comércio de animais selvagens.
Os zoológicos e aquários também devem
apoiar, por meio de contribuições monetárias
e / ou defesa dos visitantes, organizações anticomércio ilegal de animais selvagens como
TRAFFIC e Monitor e outras que estão lutando
para deter o comércio ilegal de animais em
todo o mundo.
Os membros da WAZA precisam ter certeza de
que a WAZA é uma organização transparente
e bem governada. Todos os membros
devem participar ativamente dos processos
democráticos da WAZA, incluindo votação
para representantes e participação nas AGMs
ou envio de procuradores para garantir que
sua voz seja ouvida. Nomear e votar para
representantes também pode garantir um
Conselho da WAZA inclusivo, incluindo maior
representação de países em desenvolvimento
ao lado de países desenvolvidos.
É importante que os zoológicos e aquários
operem sob o princípio de “não causar danos”
aos animais sob seus cuidados, ao ambiente
natural e aos indivíduos e comunidades.
Zoológicos e aquários podem fazer a diferença
garantindo que sejam inclusivos, reflitam suas
comunidades e sejam acolhedores para todos.
Os zoológicos e aquários devem se certificar de
que cumprem as regulamentações comerciais
e não perpetuam o comércio ilegal de animais
selvagens apenas adquirindo animais de
organizações respeitáveis. Eles também devem
garantir um corpo de membros transparente
e bem governado, participando de nossos
processos democráticos e responsabilizando a
WAZA.

Principais Fatos e Números
•

•

•

Em 2016, o valor anual estimado do comércio
ilegal de animais selvagens foi de US $ 7-23
bilhões.
Em 2018, apenas 17% dos zoológicos e aquários
membros da WAZA eram administrados por
mulheres.
Quase uma em cada cinco empresas em todo
o mundo relatou ter recebido pelo menos uma
solicitação de pagamento de suborno quando
envolvida em transações regulatórias ou de
serviços públicos.

Recomendações
1. Ampliar e fortalecer a participação de instituições
de países em desenvolvimento como membros e
governança da WAZA.
2. Participar ativamente na redução do tráfico ilegal de
animais em todo o mundo, garantindo que todos
os novos animais nas coleções tenham linhagem
rastreável.
3. Advogar quando as leis locais ou internacionais
precisam ser fortalecidas, por exemplo, as leis de
bem-estar animal e tráfico de animais.
4. Promover honestidade e transparência na tomada
de decisões e participar ativamente dos processos
democráticos da WAZA.

Estudos de Caso
Wildlife Witness App
http://www.wildlifewitness.net/
Departamento de Conservação da Nova Zelândia por
relatar ofensas contra a vida selvagem nativa
https://blog.doc.govt.nz/2018/12/16/the-dos-and-donts-ofinteracting-with-nzs-native-wildlife/
Buin Zoo - Primeiro zoológico do mundo a ser certificado
pela B Corp
https://bcorporation.net/directory.buinzoo-sa
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O núcleo fundamental de boas parcerias é sua
capacidade de reunir diversos recursos de maneira
que se possa coletivamente alcançar mais: mais
impacto, maior sustentabilidade e maior valor para
todos. Podemos conseguir mais, juntos.

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17.

Parcerias para a
Implementação
dos Objetivos

Nosso compromisso é fortalecer a
implementação dos ODS
trabalhando juntos para afetar uma
mudança positiva.

Zoológicos e aquários podem ser fundamentais
para garantir o progresso sustentável para WAZA
e em suas comunidades. O ODS 17 reconhece as
parcerias com múltiplas partes interessadas como
veículos importantes para mobilizar e compartilhar
conhecimento, experiência, tecnologias e recursos
financeiros para apoiar a realização das metas
de desenvolvimento sustentável em todos os
países. Entre os membros da WAZA, já existem
muitas parcerias globais e locais que podem
ser construídas para expandir a prosperidade
sustentável futura.
As parcerias devem se formar apenas quando uma
abordagem de parceria pode ser demonstrada
para gerar um valor agregado significativo para
oferecer maior impacto e benefício líquido para
todos os parceiros. O benefício não deve se limitar
a resultados financeiros; benefícios ambientais ou
sociais também devem ser incluídos.
É virtualmente impossível ter qualquer sucesso
incorporando a estrutura dos ODS em uma
organização sem parcerias para ajudar a atingir
as metas. Podem ser parcerias para zoológicos e
aquários com fornecedores externos, parcerias de
conservação, universidades ou principais partes
interessadas governamentais.

Principais Fatos e Números
•

A assistência oficial ao desenvolvimento foi
de $146,6 bilhões de dólares em 2017. Isso
representa uma redução de 0,6% em termos
reais em relação a 2016.

Recomendações
1. Aumentar a cooperação internacional e
o acesso à ciência, tecnologia e inovação
e aumentar o compartilhamento de
conhecimento em termos mutuamente
acordados, por meio de uma melhor
coordenação entre os membros da WAZA.
2. Aumentar o apoio internacional para a
implementação de capacitação efetiva e
direcionada nos membros da WAZA para
apoiar a implementação de todas as metas de
desenvolvimento sustentável.
3. Aprimorar as parcerias globais para o
desenvolvimento sustentável, complementadas
por parcerias com múltiplas partes interessadas
que compartilham conhecimento, experiência,
tecnologia e recursos financeiros, para apoiar
a realização das metas de desenvolvimento
sustentável em todos os países.
4. Incentivar e promover parcerias eficazes com
organizações com ideias semelhantes.

Estudos de Caso
Smithsonian – Biodiversidade de Myanmar
https://www.smithsonianmag.com/blogs/conservationcommons/2018/11/29/smithsonian-scientists-help-putendangered-myanmar-species-map/
Grupo de Fauna e Flora de Madagascar
https://www.madagascarfaunaflora.org/
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Checklists
Os checklists são comandos relacionados às Recomendações para
cada ODS. Eles estão lá para auxiliá-lo com ideias relacionadas às
Recomendações. As listas de verificação não são exaustivas.

Educaçao de Qualidade
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4.

Você tem educação e aprendizado ao visitante delineados em sua declaração de missão e
planos de negócios?
Seus programas de educação e mensagens aos visitantes abordam questões de
desenvolvimento sustentável?

Seus programas educacionais oferecem programas para uma ampla gama de públicos?
A sua organização oferece oportunidades de aprendizagem ao longo da vida dentro e fora do local?
Você inclui programas de educação em projetos de conservação de campo?

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1.

Erradicar a Pobreza

Você se reúne com cada membro da equipe para discutir um possível desenvolvimento de carreira
e planos futuros?
Você tem iniciativas de acessibilidade para comunidades carentes?
Seus programas de conservação incluem iniciativas de desenvolvimento econômico?

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2.

Erradicar a Fome

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5.

Igualdade de Gênero
Você tem uma política de diversidade para sua organização para garantir direitos legais iguais e
promoção para as mulheres?
Seus programas de educação e aprendizagem de visitantes apóiam o empoderamento das
meninas e encorajam sua participação nas disciplinas STEAM? (Os campos do STEAM são ciência,
tecnologia, engenharia, arte e matemática ou matemática aplicada)
As políticas e procedimentos da sua organização definem claramente cargos e planos de carreira?
Seus programas de conservação consideram a igualdade de gênero nos países de alcance?

Você tem cursos de jardinagem em seu zoológico ou aquário para diferentes níveis ou
diferentes técnicas?
Você pode montar uma horta para mostrar aos visitantes como “cultivar a sua própria”?
Você mostra as melhores práticas e bem-estar animal em seu zoológico ou aquário,
demonstrando como cuidar adequadamente dos animais domésticos que nos fornecem
comida?
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3.

Saúde de Qualidade
Você encoraja escolhas alimentares sustentáveis e dietas de baixa pegada de carbono em seus
serviços de refeições?

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6.

Água Potável e Saneamento
O seu alojamento animal tem água potável permanentemente?

A água utilizada no funcionamento do zoo ou aquário é reciclada ou recirculada?
Você tem metas de redução do consumo de água estabelecidas no zoológico ou aquário para os
próximos cinco anos?

O tema do uso sustentável da água está integrado à experiência do visitante, envolvimento da
comunidade e programas educacionais?

Você tem fortes políticas e procedimentos de saúde e segurança?

Você tem um plano de manutenção preventiva para o sistema de gestão e abastecimento de água do
zoológico ou aquário?

Você tem políticas que permitem oportunidades de trabalho flexíveis?

Os visitantes têm acesso a água potável gratuitamente e em diferentes locais do zoológico ou aquário?

A sua organização é amigável para família?
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Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7.

Energias Renováveis e Acessíveis
As energias renováveis são consideradas no planejamento estratégico e de negócios?
Você tem um plano de gerenciamento de energia?
Você mede as entradas e saídas de sua pegada energética?
Você tomou medidas para informar os visitantes sobre as opções de energia renovável em suas
rotinas?
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8.

Trabalho Digno e
Crescimento Econômico
A sua organização oferece um ambiente de trabalho seguro e protegido para todos os
funcionários, bem como um ambiente seguro e protegido para seus visitantes e animais?
As políticas e procedimentos da sua organização definem claramente os empregos e planos de
carreira para que o trabalho decente esteja disponível para todos e distribuído de forma justa?
Seus programas de conservação consideram as questões socioeconômicas dentro dos países
e incluem nos programas de conservação o crescimento econômico e o trabalho decente para
todos?

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9.

Indústria, Inovação e
Infraestruturas
Você inclui especificações de sustentabilidade em projetos de design?
Você usa o custo e a avaliação do ciclo de vida para tomar decisões de compra?
Você tem opções de transporte de baixo carbono para e dentro das organizações?

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10.

Reduzir as Desigualdades
Você tem planos de desenvolvimento de trabalho para os funcionários com salários mais baixos
(treinamento, bolsas, apoio à família)?
Você tem uma política ou programa de inclusão de emprego organizacional?
Nos orçamentos alocados para ações de conservação, qual percentual é investido na melhoria
da qualidade de vida e bem-estar das comunidades locais?
Os valores e políticas organizacionais incorporam um compromisso com a redução das
desigualdades?
Qual o percentual de trabalhadores que recebem remuneração acima do salário mínimo
estabelecido pelo governo? (nos países onde isso é aplicável)
Você estabeleceu controles que garantem a gestão administrativa que evita práticas de
corrupção e evasão de obrigações fiscais?
Você tem políticas de preços inclusivas ou iniciativas de acessibilidade para a entrada do
zoológico ou aquário?
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11.

Cidades e
Comunidades
Você tem acesso universal ao design na organização?
Você trabalha com a comunidade local e o município para criar uma comunidade sustentável?
Você tem áreas públicas de livre acesso para a comunidade local?
Você tem programas para visitantes que falam sobre vida sustentável?
O seu plano de defesa da conservação inclui mensagens sobre o comportamento do
consumidor?
Qual a porcentagem dos suprimentos para a operação vem de produtores ou fornecedores
locais?

Você tem colaboração com algum parceiro local e / ou instituições para pesquisa em novas
tecnologias?
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Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12.

Produção e
Consumo Sustentáveis

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 15.

Proteger a Vida Terrestre
Você é ativo na defesa e ação para as espécies e seus habitats?
Seus programas educacionais e de experiência do visitante defendem o meio ambiente e os

Você tem uma política de compras sustentável em vigor para cumprir as metas da WAZA para
redução de FSC, CSPO e plásticos?

habitats?

Você mapeou sua cadeia de valor para um ou vários dos serviços que fornece ou compra?

outros aspectos como habitat e bem-estar social?

Se você tem um fornecedor externo de refeição, foi definida expectativas claras com ele sobre o
uso de plásticos descartáveis e níveis aceitáveis de desperdício de alimentos?
Você trabalha para influenciar os fornecedores a serem mais sustentáveis?

Você contribui para programas de conservação de co-benefício que consideram as espécies e
Você está envolvido em projetos de conservação de campo para apoiar a vida na terra?
Você tem funcionários dedicados para projetos de conservação?

Você considera como descartará os itens antes de comprá-los?
Você avalia o desperdício de alimentos gerado por meio de suas operações, inclusive por meio
de catering e ração animal?
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13.

Ação Climática
Você sabe como sua instituição pode contribuir para a política / plano do governo local ou
nacional sobre mudanças climáticas?
Você usa seus programas de visitantes para falar sobre os impactos climáticos sobre as espécies

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16.

Paz, Justiça e
Instituições Eficazes
Você garante que cumpre os regulamentos da CITES ao transportar animais para dentro e para
fora de suas coleções?
Você pode rastrear com eficácia a linhagem de todos os animais atualmente no zoológico ou
aquário, e aqueles que você planeja mover para o seu zoológico ou aquário?

em seu zoológico ou aquário?

Como você garante que opera uma organização livre de suborno e corrupção?

Você está apoiando projetos de manutenção / restauração de habitat que têm o potencial de
desempenhar uma função dupla, atuando como um amortecedor contra condições climáticas

Você garante que sua organização tenha uma postura de “não causar danos”?

Você participa ativamente do WAZA garantindo que sua voz seja ouvida?

extremas, bem como protegendo a biodiversidade?
Você identificou como pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa em suas operações?
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14.

Proteger a Vida Marinha
Você verificou as cadeias de abastecimento de todos os produtos originários do oceano?
Você gerencia os resíduos de forma adequada?
Você realizou uma auditoria de Plástico de Uso Único e implementou planos para reduzir?

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17.

Parcerias para a Implementação
Você tem um programa de parcerias em sua organização?
Você tem parcerias de conservação de campo local e globalmente?
Você trabalha com a comunidade local e o município para obter resultados sustentáveis?
Os ODS estão integrados ao planejamento do projeto e à estratégia da organização?

Você inclui mensagens de proteção de hidrovias em seus programas de educação e visitantes?
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Recursos
Esta seção fornece recursos recomendados, esteja ciente de que
esta não é uma lista exaustiva, mas sim recomendações que os
autores deste documento acharam úteis:

Tópicos gerais dos ODS
1.

O Atlas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2018
Mapas, gráficos, histórias relacionadas aos 17 ODS, tendências, comparações e problemas de medição
usando visualizações de dados acessíveis e compartilháveis.
http://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/index.html

2.

Biblioteca de Recursos da Plataforma de Conhecimento de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
Resultados e enquadramentos, conferências, parcerias, calendário de eventos e outros.
https://sustainabledevelopment.un.org/resourcelibrary

3.

Os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável
Ativos e diretrizes da marca, ícones para as metas, filmes e fotos.
https://www.globalgoals.org/resources

4.

5.

6.

Materiais de comunicação dos objetivos de desenvolvimento sustentável
Diretrizes para o uso de logotipos, roda de cores e ícone de 17 ODS.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/

O Relatório de Metas de Desenvolvimento Sustentável 2018
Disponível em 6 idiomas.
https://unstats.un.org/sdgs/report/2018

Rastreador de ODS: garantir vidas saudáveis e promover o bem-estar para todos em todas as idades
Publicação gratuita e de acesso aberto que rastreia o progresso global em direção aos ODS e permite que as
pessoas em todo o mundo responsabilizem seus governos pelo cumprimento das metas acordadas.
https://sdg-tracker.org/

7.

Biblioteca Online do Fundo ODS
Plataforma online para publicações com conteúdo acessível relacionado aos ODS.
http://www.sdgfund.org/library

8.

Metas de Desenvolvimento Sustentável Recursos do Estudante
Materiais para jovens.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/student-resources/

9.

Como sua empresa pode promover cada um dos ODS
Ideias para compromissos de empresas para cada ODS.
https://www.unglobalcompact.org/sdgs/17-global-goals

10. Como as metas de desenvolvimento podem ser alcançadas?
Artigo no Fórum Econômico Mundial.

https://www.weforum.org/agenda/2015/09/how-achievable-are-the-sustainable-development-goals/

Biodiversidade
11. Plataforma Intergovernamental de Política e Ciência sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES)

Comunicado à mídia: as contribuições da biodiversidade e da natureza continuam em declínio perigoso,
alertam os cientistas.
https://www.ipbes.net/news/media-release-biodiversity-nature%E2%80%99s-contributions-continue%C2%A0dangerous-decline-scientists-warn

12. Plataforma Intergovernamental de Política e Ciência sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES)

Comunicado à mídia - ATUALIZADO: as contribuições da biodiversidade e da natureza continuam em declínio
perigoso, alertam os cientistas.
https://www.ipbes.net/news/media-release-updated-biodiversity-nature’s-contributions-continue-dangerous-decline-scientists

13. Plataforma Intergovernamental de Política e Ciência sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES)

Comunicado à mídia: Piora da degradação da terra em todo o mundo agora é “crítica”, minando o bem-estar
de 3,2 bilhões de pessoas.
https://www.ipbes.net/news/media-release-worsening-worldwide-land-degradation-now%E2%80%98critical%E2%80%99-undermining-well-being-32

14. Biodiversidade e a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável
A biodiversidade e os ecossistemas têm destaque em muitos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

(ODS) e alvos associados. Este documento destaca os alvos relevantes.
https://www.cbd.int/development/doc/biodiversity-2030-agenda-technical-note-en.pdf
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Parcerias
15. O Navegador da Cultura de Parceria: Culturas organizacionais e parcerias intersectoriais

Guia prático para ajudar os usuários a navegar pelos desafios de lidar com diferentes culturas
organizacionais ao trabalhar em parcerias intersectoriais.
https://www.thepartneringinitiative.org/wp-content/uploads/2016/03/PC-Navigator-v1.0.3.pdf

16. Elaboração de acordos de parceria abrangentes: Uma introdução ao cartão de pontuação do acordo de parceria
Guia de boas práticas de parceria que aborda um fator-chave na criação de parcerias de sucesso: o objetivo

e o conteúdo dos acordos de parceria.
https://thepartneringinitiative.org/wp-content/uploads/2014/11/Designing-Comprehensive-PartneringAgreements_booklet-2014_FINAL.pdf

17. Ferramentas e recursos para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Coleção selecionada de ferramentas e recursos para compreender os ODS de uma perspectiva de sistemas

completos e para ajudar a torná-los organizações de parte.
http://17goals.org/tools-and-resources/

Mudanças Climáticas
18. Sociedade Meteorológica Americana, Estado do Clima em 2017

Suplemento especial do Boletim da Sociedade Meteorológica Americana.
https://www.ametsoc.net/sotc2017/StateoftheClimate2017_lowres.pdf

19. Ponto de virada do clima em 2020, Instituto Potsdam de Pesquisa Climática
Análise conjunta feita por várias organizações sobre as ações necessárias.

https://mission2020.global/wp-content/uploads/2020-The-Climate-Turning-Point.pdf

22. Secretariado de Mudança do Clima das Nações Unidas, Ação Climática Agora, Resumo para Política 2015.

Destaca mensagens-chave para os formuladores de políticas, incluindo uma breve visão geral do
atual estado da mudança climática, políticas de boas práticas, organizações internacionais e iniciativas
cooperativas, entre outros tópicos.
https://unfccc.int/resource/climateaction2020/media/1173/21789-spm-unfccc-lowres.pdf

23. Administração Nacional Oceanográfica e Atmosférica (NOAA), Tendências na Concentração de CO2 na

Atmosfera
Dados atuais de dióxido de carbono médio mensal medido no Observatório Mauna Loa, Havaí.
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

24. Como chegamos a Zero Emissões de Gases de Efeito Estufa?
Infográfico por informationisbeautiful.net

https://www.informationisbeautifulawards.com/showcase/4451-how-do-we-get-to-zero-greenhouse-gasemissions

25. Ação Climática Now: 2018 Summery for policymakers

Resumo para formuladores de políticas (SPM) com informações das reuniões de especialistas técnicos
com foco em políticas, tecnologias, iniciativas e ações de mitigação e adaptação, e destaca outros novos
desenvolvimentos relacionados.
http://unfccc.int/resource/climateaction2020/spm/introduction/index.html

26. Espécies migratórias e impactos da mudança climática de um ambiente em mudança nos animais selvagens

A Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Selvagens é um acordo internacional
que visa conservar espécies migratórias dentro de suas áreas migratórias. O relatório
https://www.cms.int/en/document/migratory-species-and-climate-change-impacts-changing-environmentwild-animals-english-only

27. Scientific American (Revista de ciência popular americana)

Artigo - A mudança climática está se tornando uma grande ameaça à biodiversidade
https://www.scientificamerican.com/article/climate-change-is-becoming-a-top-threat-to-biodiversity/

20. Organização de Pesquisa Científica e Industrial da Commonwealth (CSIRO), Mudança Climática na Austrália

As informações sobre o clima passado, atual e futuro da Austrália ajudam as indústrias, governos e
comunidades a planejar e se adaptar a um clima variável e em mudança.
https://www.csiro.au/en/Research/OandA/Areas/Oceans-and-climate/Climate-change-information

21. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), Relatório Especial 2018

Relatório sobre os impactos do aquecimento global de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais e as vias de
emissão global de gases de efeito estufa relacionadas, no contexto do fortalecimento da resposta global à
ameaça das mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável e esforços para erradicar a pobreza.
https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf
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Energia

Diversos

28. Conselho Mundial de Energia

35. Idade de conscientização: histórias que fornecem mudanças criativas, inovadoras e sustentáveis ao sistema

29. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Entregando Energia Sustentável em um

36. Nosso mundo em dados: pesquisa e dados para fazer progresso contra os maiores problemas do mundo

Um fórum global e inclusivo para liderança inovadora e engajamento tangível, sua missão é ‘Promover o
fornecimento
https://www.worldenergy.org/

Clima em Mudança 2017-2021
Estratégia para articular o papel, abordagem e foco do PNUD em relação à energia sustentável para o
período 2017-2021.
http://www.un-expo.org/wp-content/uploads/2017/05/UNDP-Energy-Strategy-2017-2021.pdf

30. Agencia Internacional de Energia, World Energy Outlook 2018

O World Energy Outlook (WEO) é o padrão ouro da análise de energia de longo prazo. A edição de 2018
fornece análises atualizadas para mostrar o que os dados mais recentes, tendências de tecnologia e anúncios
de políticas podem significar para o setor de energia até 2040.
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2018

Saúde

educacional
Artigo - Uma abordagem de sistemas para os ODS e a necessidade de reformular o ODS8
https://medium.com/@designforsustainability/a-systems-approach-to-the-sdgs-the-need-to-reframe-sdg86c4853118f82

Relatório de Mortalidade infantojuvenil
https://ourworldindata.org/child-mortality

37. Revisão da população mundial

Site dinâmico com extensos dados da população mundial
http://worldpopulationreview.com/countries/life-expectancy/
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33. Organização Mundial da Saúde (OMS)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma agência especializada das Nações Unidas que se preocupa
com a saúde pública internacional.
https://www.who.int/en/
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