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Introdução 
Por Profa. Patricia Almeida Ashley 

O propósito de um boletim informativo é fornecer 

informações especializadas a um público direcionado. 

O Informativo Mensal Nas Pétalas do Girassol de 

EcoPolíticas é uma atividade mensal de difusão 

pública sobre estudos realizados no âmbito do Núcleo 

de Estudos em EcoPolíticas e EConsCiencias, 

contemplando a difusão sobre politicas de diversos 

atores em múltiplas escalas, principalmente 

focalizando, em 2015, a escala global da formação da 

Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 e a escala 

nacional de políticas públicas no Brasil.  A primeira 

edição deste boletim é referente ao mês de 

Janeiro/2015, sendo elaborada por Laura Beatriz 

Oliveira Rodrigues - Acadêmica em Ciência Ambiental 

(Turma 2013) e Estagiária Bolsista da UFF/Prograd.  

Laura está acompanhando a formação da Agenda 

Global Pós-2015 e está também acompanhando 

propostas legislativas na Câmara e Senado Federais. 

Aos leitores, informamos que a produção de cada 

edição mensal será encerrada na última semana de 

cada mês, sendo divulgada entre dias 30 do mês de 

referência e o dia 05 do mês seguinte, após revisão e 

editoração  final. 

A Agenda Global Pós-2015 
Por Estagiária Laura Beatriz Oliveira Rodrigues 

Revisão de Texto:  Profa. Patricia Almeida Ashley 

Nos dias 19 e 21 de Janeiro de 2015, na sede 

Organização das Nações Unidas localizada em Nova 

Iorque nos Estados Unidos, ocorreu a reunião 

“stocktaking” como primeira etapa da fase de 

negociações intergovernamentais visando o 

consenso na aprovação da Agenda Global Pós-2015 

que será submetida à 70ª Assembléia Geral da ONU 

em setembro de 2015. A reunião de stocktaking faz 

parte do conjunto das seis reuniões de negociação 

intergovernamental que ocorrerão entre janeiro e 

julho de 2015 e tratou de reunir todas as fontes de 

informação e recomendações das diversas trilhas de 

trabalho estabelecidas pelos Estados membros da 

ONU para consolidar as deliberações tomadas na 

Rio+20 sobre a futura agenda global de 

desenvolvimento sustentável a vigorar entre 2016 e 

2030. 

Antecedentes 
Em 2010, o documento final da Cúpula dos  Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio (ODM) solicitou ao 

Secretário-Geral  da ONU que iniciasse a preparação 

da  agenda de desenvolvimento global para além de 

2015.  

Adicionalmente, em 2012, o  documento final da 

Conferência de 2012 Rio +20 sobre Desenvolvimento  

Sustentável iniciou um processo inclusivo para 

desenvolver um conjunto de metas de 

desenvolvimento sustentável.  

Existe um amplo consenso de que os dois processos 

devem estar estreitamente ligados e devem convergir 

para uma agenda de desenvolvimento global pós-

2015  que considere o desenvolvimento sustentável 

em seu núcleo. 

Processo Participativo e Transparente de 

Construção da Agenda Global Pós-2015 
Um dos principais resultados da Conferência Rio + 20 

foi o acordo entre os Estados membros sobre lançar 

um processo participativo e global  para desenvolver 

um conjunto de Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), considerando os resultados 

alcançados pelos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio até 2015 e, também,  convergir com a agenda 

de desenvolvimento pós-2015 com objetivos e metas 

a serem alcançadas até 2030.  

Decidiu-se, então, na Rio+20, estabelecer um  

processo intergovernamental inclusivo e 

transparente e  aberto  a todos os interessados  para 

a elaboração de propostas de objetivos e metas de 

desenvolvimento sustentável global a serem  
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aprovados  pela Assembleia Geral  da ONU em 

setembro de 2015.   

No documento final da Rio + 20, os Estados-membros 

concordaram que os objetivos e metas de 

desenvolvimento sustentável (ODS) devem  ser:   

 Orientados para a ação;  

 Concisos;  

 Fáceis de se comunicar;  

 Em número limitado;  

 Inspiradores;  

 De natureza global; e  

 Universalmente aplicável a todos os países, 

levando em conta, simultaneamente, as 

diferentes realidades nacionais, capacidades e 

níveis de desenvolvimento e respeitando as 

políticas e prioridades nacionais.  

Seleção de Documentos de Referência para o 

Processo de Elaboração da Agenda 2015 
Compõem orientação para a processo de negociação 

intergovernamental em 2015, a estrutura final do 

documento da Agenda Global Pós-2015 e os 

conteúdos dessa estrutura final a serem objeto de 

deliberação por consenso na negociação 

intergovernamental a ser realizada nos encontros 

desse ano entre janeiro e julho, os seguintes 

documentos da 69ª Assembleia Geral da ONU:  

 O Relatório Final do Open Working Group 

proposal for Sustainable Development Goals, 

publicado em julho de 2014, propondo 17 

objetivos e 169 metas para a Agenda Global Pós-

2015;  

 O documento A/69/700 - Synthesis Report of the 

Secretary-General on On the Post-2015 Agenda, 

de autoria de Ban Ki-Moon, Secretário-Geral da 

ONU, divulgado em 04 de dezembro de 2014 e 

intitulado “The road to dignity by 2030: ending 

poverty, transforming all lives and protecting the 

planet”;  

 A resolução A/69/L.46 - Draft decision - 

modalities for the process of intergovernmental 

negotiations on the post-2015 development 

agenda;  

 A resolução A/69/L.44 - Dates for the meetings of 

the process of intergovernmental negotiations on 

the post - 20l5 development agenda; e  

 A resolução A/69/L.43 - Organization of the 

United Nations summit for the adoption of the 

post-2015 development agenda.  

No A/69/700 - Synthesis Report of the Secretary-

General on On the Post-2015 Agenda consta um 

levantamento de todas as contribuições do processo 

de construção da agenda global pós-2015 feito em 

eventos anteriores que ocorreram na ONU desde 

2012, com a intenção de que os apontamentos e as 

análises já produzidas sejam considerados nas 

reuniões desse ano.  Destaque-se, nesse documento, 

que as novas diretrizes em objetivos e metas da 

agenda global de desenvolvimento sustentável no 

período de 2016 a 2030 serão alcançáveis e 

adaptáveis para o contexto de cada país. 

Negociação Intergovernamental em 2015 
Segue o calendário de reuniões visando o documento 

final da Agenda Global Pós-2015 para negociação 

intergovernamental no âmbito da Assembléia Geral 

da ONU: 

 Stock-taking, 19-21 Jan 2015 *já realizada 

 Declaration, 17-20 Feb 2015 

 Sustainable development goals and targets, 23-

27 Mar 2015 

 Means of implementation and global partnership 

for sustainable developmSent, 20-24 Apr 2015 

 Follow-up and review, 18-22 May 2015 

 Intergovernmental negotiations on the outcome 

document, 22-25 Jun 2015 

 Intergovernmental negotiations on the outcome 

document, 20-24 Jul 2015 

 Intergovernmental negotiations on the outcome 

document, 27-31 Jul 2015 

 United Nations Summit, 25-27 Sep 2015 
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