A MUSAMI é Subscritora da Cartilha de Sustentabilidade dos Açores com 3 objetivos:

Os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e a Agenda 2030,
adotados pela quase totalidade dos países
do mundo, no contexto das Nações Unidas,
definem as prioridades e aspirações do
desenvolvimento sustentável global para
2030 e procuram mobilizar esforços globais
à volta de um conjunto de objetivos e metas
comuns. São 17 ODS, em áreas que afetam
a qualidade de vida de todos os cidadãos do
mundo e daqueles que ainda estão para vir.
Os ODS requerem uma ação à escala
mundial de governos, empresas e sociedade
civil para erradicar a pobreza e criar uma
vida com dignidade e oportunidades para
todos, dentro dos limites do planeta. Para as
empresas, em particular, os ODS
constituem uma oportunidade para criar e
implementar soluções e tecnologias que
resolvam os maiores desafios globais,
ajudando a interligar estratégias
empresariais e prioridades globais.

1.

Desvio de matéria orgânica de aterro - ≥30%

2.

Número de visitantes - 2000

3.

Formação/sensibilização - 3500
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
1.

Erradicar a pobreza em todas as suas
formas, em todos os locais.

2.

Erradicar a fome - alcançar a segurança
alimentar, melhor nutrição e promover a
agricultura sustentável.

3.

Saúde de Qualidade - garantir o acesso
à saúde de qualidade e promover o bemestar para todos em todas as idades.

4.

Educação de Qualidade - garantir o
acesso à educação inclusiva, de qualidade
e equitativa, e promover oportunidades
de aprendizagem ao longo da vida para
todos.

5.

Igualdade de Género - alcançar a igualdade de género e empoderar todas as
mulheres e raparigas.

6.

Água potável e saneamento - garantir
a disponibilidade e a gestão sustentável da
água potável e do saneamento para todos.

7.

Energias renováveis e acessíveis garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos.

8.

Trabalho digno e crescimento económico - promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno
para todos.

Fonte: https://www.ods.pt/ods/

9.

Industria, Inovação e Infraestruturas construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e
fomentar a inovação.

10. Reduzir as desigualdades no interior dos
países e entre países.
11. Cidades e comunidades sustentáveis tornar as cidades e comunidades inclusivas,
seguras, resilientes e sustentáveis.
12. Produção e consumo sustentáveis - garantir padrões de consumo e produção sustentáveis.
13. Ação climática - adotar medidas urgentes
para combater as alterações climáticas e os
seus impactos.
14. Proteger a vida marinha - conservar e
usar de forma sustentável os oceanos, mares
e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

15. Proteger a vida terreste - proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater/ travar a desertificação.
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 a todos os níveis.
17. Parcerias para a implementação de
objetivos - reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável.

