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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 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.  Nessa edição, será 

tratada a segunda reunião de negociações 

intergovernamentais ocorrida em meados de 

fevereiro, como parte da sequência de reuniões de 

janeiro a julho de 2015 para elaboração do texto da 

proposta de resolução sobre a Agenda Global Pós-

2015, a ser deliberada em Reunião de Cúpula dos 

Chefes de Estado dos países membros da ONU a ser 

realizada durante a 70ª Assembléia Geral da ONU. 

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. 

Fevereiro de 2015: Concebido o 
componente “Declaration” da 
Resolução da Agenda Pós-2015 
Por Estagiária Laura Beatriz Oliveira Rodrigues 

Revisão de Texto:  Profa. Patricia Almeida Ashley 

Nos dias 17 e 20 de fevereiro, ocorreu na sede da 
Organização das Nações Unidas - ONU, em Nova 
York, nos Estados Unidos da América, a 2ª 
reunião da sequência de reuniões de 
negociações intergovernamentais no âmbito dos 

países-membros da ONU.  O texto completo da 
Agenda Global Pós-2015 a ser objeto de 
deliberação da ONU em setembro de 2015 será 
composto pelos seguintes componentes: 
declaration; sustainable development goals and 
targets; means of implementation and global 
partnership for sustainable development; and 
follow up and review.  Nessa 2ª reunião da 
Assembléia Geral da ONU, em fevereiro, foi 
proposta, discutida e aprovada uma carta de 
intenções visionárias e ambiciosas para compor 
o componente Declaration. 

A carta produzida pelos co-facilitadores, David 
Donogue, Representante da Irlanda, e Macharia 
Kamau da Quênia, que continha pontos 
fundamentais para nortearem a Declaração, foi 
um importante documento discutido durante os 
dois primeiros dias de negociação, 17 e 18 de 
fevereiro. A proposta encaminhada foi para que 
fosse exposto na declaração, dentre outros, os 
desafios da erradicação da pobreza, da 
adaptação às mudanças climáticas e do 
alinhamento econômico, ambiental e social nas 
novas proposições para o mundo. 

Programação realizada durante a 2ª Reunião 
de Negociações Intergovernamentais. 

Em meados do dia 18 de fevereiro, foi iniciada a 
preparação da Declaração a partir de minuta 
encaminhada pelos co-facilitadores e tornada 
pública com antecedência.  

No dia 19 de fevereiro, houve uma interrupção 
desse processo, para o diálogo com os Major 
Groups - MG, que correspondem a grupos 
representativos da juventude, mulheres, 
indígenas, que por não serem os representantes 
oficiais dos países-membros da ONU, participam 
das reuniões a partir dos agrupamentos de MGs.  

 Interactive Dialogue with Major Groups and 
other Stakeholders  

http://www.ecopoliticas.uff.br/
mailto:núcleo.ecopoliticas@gmail.com
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/613419February_interactive_dialogue_draft_programme_as_of_23%20Feb.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/613419February_interactive_dialogue_draft_programme_as_of_23%20Feb.pdf
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Esse diálogo com MGs é importante para haver 
um processo inclusivo e participativo nas 
negociações e continuará vigorando, por conta 
das reflexões do impacto causado em grupos 
sociais e econômicos pelos acordos 
intergovernamentais da ONU. 

No restante do dia 19 a 20 de fevereiro, foi 
retomada à elaboração de comentários à 
proposta inicial da Declaração, observando o que 
foi discutido no encontro com os MGs e os 
representantes dos países-membros da ONU.  

O documento caminhou no sentido inicialmente 
proposto pelos co-facilitadores.  contemplando 

demandas dos MGs, indicando que os temas que 
serão negociados em Setembro para a Agenda 
Global Pós-2015, corresponderão a uma Agenda 
intergovernamental global que incluirá meios 
para eliminação da pobreza e da fome, para a 
proteção do planeta e de condições para uma 
implantação de uma economia sustentável.   

Veja mais nos dois documentos da proposta 
preparada para subsidiar a discussão na reunião 
de fevereiro de 2015: 

 Discussion Document for Declaration  

 Elements paper for Declaration Discussion & 
Letter from Co-facilitators 

O texto final gerado após a reunião de 
negociação inter-governanmental e aprovado 
pelos co-facilitadores do processo de negociação 
intergovernamental está publicado na língua 
inglesa, tratando-se de uma síntese preliminar 
dos diálogos com os MGs e dos comentários 
pelos participantes sobre os documentos iniciais 
propostos para a Declaration.  Veja no 
documento a seguir: 

 Preliminary Summary of Stakeholder Reactions to 
the Elements Paper on the Declaration 

Em março, haverá mais uma nova reunião onde 
serão discutidos os objetivos e metas de um 
desenvolvimento sustentável.  

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*já realizada 

 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 

http://www.ecopoliticas.uff.br/
mailto:núcleo.ecopoliticas@gmail.com
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/6155Discussion%20Document%20for%20for%20Declaration%2019%20Feb.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5977Intergovernmental%20Negotiations%20Post-2015%20Dev.Agenda%20-%206%20February%202015.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5977Intergovernmental%20Negotiations%20Post-2015%20Dev.Agenda%20-%206%20February%202015.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/6200summarydeclarationmgs.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/6200summarydeclarationmgs.pdf

