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Esta nota apresenta um resumo das classificações relativas para cada objectivo
e as principais estatísticas para cada indicador, incluindo tendências-chave
seleccionadas.
Portugal situa-se na 18ª posição entre os 41 países da UE/OCDE na Tabela
Classificativa. Comparando nove dos 17 Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), Portugal tem a melhor classificação em “Saúde de qualidade
e bem-estar” e “Consumo e produção responsáveis” (1º), e pior posição em
“Erradicar a fome” (32º).

ODS 1: Erradicar a pobreza
Em Portugal, 25,6% das crianças vivem em pobreza de rendimentos relativa (a
8ª taxa mais elevada) e 45% em pobreza multidimensional (também a 8ª taxa
mais elevada). As transferências sociais reduzem a pobreza de rendimentos em
24%, o que coloca Portugal na 30ª posição relativamente a este Objectivo.

ODS 2: Erradicar a fome e garantir uma alimentação de qualidade,
nutritiva e suficiente
Portugal situa-se na 32ª posição com 18,2% das crianças menores de 15 anos a
viver com um adulto que enfrenta insegurança alimentar1 e com a 5ª taxa de
obesidade infantil mais elevada (18,1%).

ODS 3: Saúde de qualidade e bem-estar
Portugal classifica-se na 1ª posição no que diz respeito a este Objectivo. A taxa
de mortalidade neonatal é de 2,1 por 1.000 (abaixo da média para este grupo de
países). A taxa de suicídio de adolescentes (15-19) é de 1,7 por 100.000 – a
mais baixa para este grupo de países. A proporção de crianças com idades entre
os 11 e os 15 anos que reportaram ter tido um ou dois sintomas psicológicos
mais do que uma vez por semana é de 15,0% (a terceira mais baixa deste grupo
de países), e 4,0% afirma ter-se embriagado no mês anterior (a segunda taxa
1

Insegurança alimentar - Situação que se verifica quando as pessoas não têm acesso a uma alimentação segura,
suficiente e nutritiva para o crescimento e desenvolvimento normal e para uma vida activa e saudável.
“Apesar de, em termos gerais, a disponibilidade de alimentos não ser um problema em nenhum dos países
analisados, demasiadas famílias têm dificuldade em satisfazer as necessidades nutricionais das crianças.”
(pág.15 do rel.)
“A obesidade infantil é também uma forma de má nutrição.” (pág. 15 do rel.)

mais baixa). A taxa de gravidez na adolescência é de 9,45 nascimentos por
1.000 raparigas entre os 15-19 anos, o que representa um decréscimo
acentuado de 17.82 por 1.000 em 2005.

ODS 4: Assegurar uma educação de qualidade
Com 70,8% de adolescentes com 15 anos de idade com competências em
leitura, matemática e ciências, e 96% das crianças a frequentar programas de
aprendizagem organizada um ano antes do início da escolaridade obrigatória,
Portugal está a meio da tabela relativamente a este Objectivo (24º). Portugal
situa-se também no meio da tabela relativamente à percentagem de crianças
que entre os 3 anos e a escolaridade obrigatória frequentam centros educativos
pelo menos uma hora por semana (89%), mas este indicador não está incluído
na Tabela Classificativa.

ODS 5: Alcançar a igualdade de género
Os indicadores referentes a este Objectivo não estão incluídos na Tabela
Classificativa. Portugal tem a 6ª percentagem mais baixa de mulheres entre os
18-29 anos de idade que reportam ter sofrido violência sexual antes dos 15 anos
(2,6%).

ODS 8: Promover o trabalho digno e o crescimento económico
Portugal está classificado a meio da tabela (26º) relativamente a este Objectivo,
com 6,1% dos adolescentes entre os 15-19 anos não inseridos no ensino,
emprego ou formação (que não estuda nem trabalha) e 11,6% dos menores de
18 anos a viver em agregados familiares em situação de desemprego.

ODS 10: Reduzir as desigualdades
Portugal situa-se na 27ª posição em relação a este Objectivo. A proporção do
rendimento total auferida pelos 10% dos agregados familiares com crianças que
se situam no topo da tabela é 36% mais elevada do que a dos 40% que se
situam na base. Verifica-se uma diferença relativa de 62,4% entre os
rendimentos dos agregados familiares com crianças no 10º percentil e as que se
situam na mediana – uma medida da “desigualdade entre a mediana e os
escalões do fundo da tabela” que coloca Portugal na 7ª posição mais baixa entre
os países industrializados. O contexto socioeconómico das famílias está
intimamente relacionado com o desempenho dos adolescentes com 15 anos em
matéria de leitura, matemática e ciências, ainda que abaixo da média neste
grupo de países.

ODS 11: Tornar as cidades e comunidades seguras e sustentáveis
Portugal posiciona-se no terço superior da tabela (7º) relativamente a este
Objectivo, com concentrações de partículas finas em zonas urbanas de 6,2
microgramas por metro cúbico – abaixo do nível de segurança 10 reconhecido
internacionalmente.

ODS 12: Assegurar uma produção e um consumo sustentáveis
Com uma taxa de 82,0%, Portugal tem a maior proporção de jovens de 15 anos
que estão familiarizados com pelo menos cinco ou mais problemas ambientais, o
que coloca o país no topo do ranking relativamente a este indicador e Objectivo.

ODS 16: Promover a paz, a justiça e instituições eficazes
Comparativamente, Portugal tem a 12ª taxa de homicídio de crianças mais baixa
(0,25 por cada 100.000). A taxa de bullying reportado pelos próprios é a 8ª
mais elevada neste grupo de países (13,3 por cento das crianças dos 11-15 anos
passaram por experiências de bullying pelo menos duas vezes por mês). Estes
resultados colocam Portugal na 27ª posição da tabela.

