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Introdução 

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. 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.   

Nessa edição, tratamos da reunião informal dos 
países-membros da Organização das Nações Unidas 
(ONU) realizada no período de 21 a 24 de abril de 
2015, em Nova York, na sede da ONU que faz parte 
do processo de negociações intergovernamentais 
para a formação da Agenda Global Pós-2015, a qual 
propõe objetivos e metas de desenvolvimento 
sustentável a serem alcançadas até 2030.  

A Agenda Global Pós-2015 dará continuidade e 
complementará a Agenda de Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, esta que continha oito 
objetivos com metas a serem alcançadas no período 
de 2000 a 2015.  A Agenda Global Pós-2015 atenderá 
às deliberações do documento final da Conferência 
de Desenvolvimento Sustentável em junho de 2012 (a 
Rio+20), A/RES/66/288 - The Future We Want , e seus 
desdobramentos em 2013, 2014 e 2015 em processos 
de consulta global, negociação intergovernamental e 
resoluções no âmbito da Assembléia Geral da ONU.  
Buscará conciliar também as negociações de acordos 
globais e convenções internacionais geradas no 

âmbito de outras conferências da ONU, a exemplo 
das conferências de mudanças climáticas e de 
financiamento para o desenvolvimento, validando e 
conciliando as metas a serem propostas para os 
objetivos de desenvolvimento sustentável. 

Desta forma, estamos inaugurando uma fase de 
conciliação, coerência e integração de agendas 
globais no âmbito da ONU, o que influencia a 
coerência de outras agendas fora da ONU com a 
futura Agenda Global Pós-2015, conforme está 
deliberado na decisão do Secretário Geral da ONU 
sobre modalidades para o processo de negociações 
intergovernamentais sobre a agenda de 
desenvolvimento pós-2015 A/69/L.46 - Draft decision 
- modalities for the process of intergovernmental 
negotiations on the post-2015 development agenda 
(United Nations General Assembly, 2014, p. 2): 

“In accordance with resolutions 69/244 
and  68/279, every effort shall be made to 
ensure effective coordination between the 
intergovernmental negotiations on the 
post-2015 development agenda and the 
preparatory process for the third 
International Conference on Financing for 
Development and other relevant United 
Nations intergovernmental processes in 
order to promote coherence, build 
synergies and minimize duplication of 
effort;”.   

O texto final da Agenda Global Pós-2015, a ser 
aprovado em evento no formato de cúpula durante a 
próxima 70ª reunião da Assembléia Geral dos países-
membros da ONU, estará estruturado nas partes: 
Declaration; Goals and Targets of Sustainable 
Development; Means of Implementation and Global 
Partnership for Sustainable Development; and Follow-
Up and Review, conforme deliberado na resolução 
A/69/L.43 - Organization of the United Nations 
summit for the adoption of the post-2015 
development agenda 

Pode-se concluir que o texto final influenciará a 
produção ou atualização de outros acordos e tratados 
internacionais em outros organismos multilaterais 
globais e regionais, a exemplo da OCDE, do G20, dos 
Brics, da União Européia, da Comunidade de Estados 
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Latino-Americanos e Caribenhos, entre outros. Se 
assim for, haverá desdobramentos também em 
agendas regionais e nacionais para conciliar com os 
objetivos e metas de desenvolvimento sustentável 
previstos para a Agenda Global Pós-2015 

Também no âmbito dos diversos órgãos da ONU, está 
sendo realizado um esforço inédito de reestruturação 
e integração de suas estratégias de atuação para que 
contribuam para os objetivos de desenvolvimento 
sustentável e suas respectivas metas. 

As reuniões de negociação intergovernamental para 
a Agenda Global Pós-2015 são parte da modalidade 
de negociação aprovada pela resolução A/69/L.44 - 
Dates for the meetings of the process of 
intergovernmental negotiations on the post - 20l5 
development agenda.  As reuniões no período de 
janeiro até maio de 2015 são consideradas reuniões 
informais dos países-membros, as quais buscam 
consultar posicionamentos de vários países-membros 
e representantes de segmentos da sociedade, 
denominados como major groups, sobre os 
resultados gerados a partir do documento síntese 
apresentado pelo Secretário-Geral da ONU em 
dezembro de 2014, A/69/700 - Synthesis Report of 
the Secretary-General on On the Post-2015 Agenda e 
a resolução da Assembleia Geral da ONU A/68/L.61 - 
GA takes action - Report of the OWG on SDGs que 
reconhece como documento base para os objetivos e 
metas de desenvolvimento sustentável o relatório 
final do Grupo de Trabalho Aberto da ONU, copiando-
se abaixo extrato desse reconhecimento: 

“The General Assembly, 

Recalling  the outcome document of the 
United Nations Conference on 
Sustainable Development, entitled “The 
future we want”, contained in resolution 
66/288  of 27 July 2012, in which Heads 
of State and Government, inter alia, 
resolved to  establish an inclusive and 
transparent intergovernmental process 
on sustainable development goals open 
to all stakeholders, with a view to 
developing global sustainable 
development goals to be agreed by the 
General Assembly, 

1.   Acknowledges the conclusion of the 
work of the Open Working Group on 
Sustainable Development Goals, and 
welcomes its report; 

2.   Decides that the proposal of the Open 
Working Group on Sustainable 
Development Goals contained in the 
report shall be the basis for integrating 
sustainable development goals into the 
post-2015 development agenda, while 
recognizing fully that other inputs may 
also be considered in this 
intergovernmental negotiation process 
at the sixty-ninth session of the General 
Assembly.” 

As reuniões informais que já ocorreram trataram dos 
seguintes temas: a reunião sobre Inventário, em 
janeiro, cujo objetivo era uma consolidação dos 
resultados das diversas iniciativas após a Rio+20 e 
seus documentos gerados para serem levados em 
consideração nas reuniões de negociação 
intergovernamental; a reunião sobre a Declaração, 
em fevereiro, que é componente em que  ficarão 
declaradas justificativa, visão, princípios e propósitos 
da Agenda Global Pós-2015; a reunião em março 
acerca de Objetivos e Metas de Desenvolvimento 
Sustentável, além de discussão sobre estudos da 
Comissão de Estatística da ONU sobre possíveis 
critérios para indicadores globais para tais metas e 
objetivos; e, finalmente em abril, foi realizada a 
reunião sobre Meios de Implementação e Parceria 
Global para o Desenvolvimento Sustentável quanto 
a financiamento, tecnologias, instituições adequadas, 
em que houve uma sessão conjunta com 
coordenadores da preparação da 3ª Conferência 
Financiamento para o Desenvolvimento, em inglês 
“Finance for Development” – FfD, a ser realizada em 
julho, o que oportunizou a busca de convergência de 
ambas as pautas. A junção dos dois processos 
paralelos na ONU foi proposta na reunião de março, 
pois há um interesse global sobre a dimensão e forma 
de alocação dos recursos financeiros públicos e 
privados necessários à implementação dos objetivos.   
Em maio a próxima reunião de negociação 
intergovernamental será sobre o componente 
Monitoramento e Revisão da Agenda Global Pós-
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2015, encerrando-se a fase informal das negociações 
intergovernamentais sobre a agenda. 

As reuniões de negociação intergovernamental em 
2015 passarão a ser formais em junho e julho, 
culminando em texto que será objeto de apreciação 
pela 70ª Assembleia Geral da ONU em setembro de 
2015, na sessão de cúpula sobre a Agenda Global Pós-
2015. 

Abril/2015: Meios de implementação e parceria 
global para o desenvolvimento sustentável 

Na terça-feira, dia 21 de abril, ocorreram sessões de 
exposição na manhã pelos facilitadores dos processos 
paralelos de Agenda Global Pós-2015 e de 
Financiamento para o Desenvolvimento (FfD), em 
que a escala de recursos necessária para 
implementação será da ordem de trilhões. A Agenda 
Global Pós-2015 prevê erradicar a pobreza e 
promover sustentabilidade e, portanto, é crucial, 
junto com esses objetivos, um plano econômico de 
financiamento público e privado para a agenda poder 
ser realizada em todos os níveis ou escalas – local, 
nacional, regional e internacional – de forma a ajudar 
os países a operarem suas ações sem comprometer 
sua economia.   

Na abertura do evento pela manhã, os facilitadores 
da reunião ainda comentaram sobre importantes 
discussões ocorridas no evento Special high-level 
meeting of the Economic  and Social Council with the 
Bretton Woods institutions, the World Trade 
Organization and the United Nations Conference on 
Trade and Development ocorrido nos dias 20 e 21 de 
abril no âmbito do Conselho Econômico e Social da 
ONU (ECOSOC)1 acerca do tema de coerência, 

                                                           
1 O ECOSOC é um dos seis principais órgãos das Nações 

Unidas estabelecido pela Carta das Nações Unidas em 
1946, é o principal órgão de coordenação, avaliação de 
políticas, diálogo político e recomendações sobre questões 
económicas, sociais e ambientais, bem como para a 
implementação de objetivos de desenvolvimento 
acordados internacionalmente. ECOSOC serve como o 
mecanismo central para as atividades do sistema das 
Nações Unidas e suas agências especializadas, e 

coordenação e cooperação no contexto do 
financiamento para o desenvolvimento sustentável e 
da agenda de desenvolvimento pós-2015.  Para 
subsidiar as discussões daquele evento, foi produzido 
e publicado documento da Secretaria Geral da ONU, 
sob título Coherence, coordination and cooperation in 
the context of  financing for sustainable development 
and the post-2015 development agenda, e que 
fornece informações básicas e pontos sugeridos para 
reflexão nos seguintes temas: 

a) A situação econômica mundial e perspectivas; 

b) Os desafios atuais e as oportunidades 

emergentes para a mobilização de recursos 

financeiros e sua utilização efetiva para o 

desenvolvimento sustentável na preparação 

para a 3ª Conferência Internacional de 

Financiamento para o Desenvolvimento a ser 

realizada em julho, na Etiópia, na cidade de Addis 

Ababa; 

c) Renovada parceria global para o 

desenvolvimento no contexto da agenda de 

desenvolvimento pós- 2015; 

d) Prosseguimento e caminho a seguir: reforçando 

o papel do Conselho Econômico e Social. 

No período da tarde da reunião de negociação 
intergovernamental em 21 de abril, ocorreu uma 
discussão com instituições financeiras internacionais, 
havendo uma apresentação do Banco Mundial e o 
Fundo Monetário Internacional. Esse dia foi 
finalizado, com uma discussão aberta dos países 
membros com os convidados do Banco Mundial e FMI 
e da coordenação do processo da conferência  FfD.  

supervisiona os órgãos subsidiários e peritos nos domínios 
econômico, social e ambiental.  O ECOSOC abriga o High 
Level Political Forum (HLPF), estabelecido em 2013 após a 
Rio+20, e que fornece liderança política, orientação e 
recomendações para o desenvolvimento sustentável, com 
acompanhamento e análise dos progressos na 
implementação dos compromissos de desenvolvimento 
sustentável.  Traduzido do original em 
http://www.un.org/en/ecosoc/about/index.shtml  
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Também à tarde, representantes dos países membros 
e blocos regionais apresentaram suas declarações 
oficiais acerca do tema de financiamento para o 
desenvolvimento no âmbito do tema geral de meios 
de implementação e parceria global para o 
desenvolvimento sustentável.  Países, como a 
Argentina, ressaltaram a necessidade que a 3º 
Conferência Internacional sobre Finanças para o 
Desenvolvimento, debata meios para que os países 
em desenvolvimento tenham acesso a financiamento 
internacional de forma que não prejudiquem sua 
economia.   Conforme o documento dessa delegação 
Argentina’s Statement: 

“atingir uma reforma na arquitetura 
financeira global para que contribua na 
melhora global para o desenvolvimento, 
deve caminhar junto com uma maior 
representação dos países em 
desenvolvimento, [...] assim as ações 
empreendidas pelas instituições 
financeiras internacionais [...] serão 
ajustadas as necessidades dos países em 
desenvolvimento”2.  

A delegação do Brasil foi muito assertiva no sentido 
de que o FfD deve planejar para, de fato, auxiliar no 
desenvolvimento dos países, pensando em como 
atuar nos 17 objetivos e 169 metas dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda Global Pós-
2015. Isso pode ser conferido no próprio texto da 
delegação em Statement by Brazil. 

Na quarta-feira, dia 22 de abril, ocorreu uma breve 
explicação sobre os mecanismos para facilitação da 
difusão e acesso a tecnologias e formas de 
contribuição da ciência, tecnologia e inovação para 
implementação dos objetivos da Agenda Global Pós-
2015. Em seguida, no período da tarde, ocorreu a 
discussão aberta sobre esse tema.   

O embaixador brasileiro Guilherme de Aguiar Patriota 
co-mediou o diálogo sobre mecanismos de facilitação 
para difusão e acesso a tecnologias, apresentou 
declaração  Statement by Ambassador Guilherme de 
Aguiar Patriota, DPR of Brazil and co-moderator of the 

                                                           
2 Tradução livre do original em espanhol pela equipe de 
edição desse informativo mensal 

Structured Dialogues on Technology Facilitation 
Mechanism onde pontuou que as negociações do FfD 
devem considerar os mecanismos tecnológicos de 
facilitação tendo em vista que isso foi deliberado em 
encontros anteriores que ocorreram em Monterrey 
no México em 2002 e em Doha no Qatar em 2008. 

Para subsidiar as discussões, foi publicado e 
disponibilizado previamente aos participantes da 
reunião de negociação intergovernamental a 
Background Note on Possible arrangements for a 
Technology Facilitation Mechanism and other 
science, technology and innovation issues. Nesse 
documento, há a referência a diversos encontros 
sobre a importância da tecnologia para o 
desenvolvimento. Por meio do acesso à tecnologia é 
possível expandir conhecimentos e formar 
capacidades que possam ser aplicados para alcance 
dos objetivos da Agenda Pós-2015. Além de 
incentivar a disseminação de tecnologias limpas que 
somam sua aplicação às propostas pós-2015.  

No dia 23 de abril, ocorreu o diálogo com 
representantes selecionados de vários segmentos de 
grupos de interesse da sociedade – os  Major Groups.  
O grupo majoritário de Crianças e Jovens, pontuou 
em sua declaração April Negotiation Session on Post 
2015, 23rd April 2015 Interactive Dialogue with Major 
Groups and other Stakeholders - UN MGCY Statement 
que: 

“qualquer esforço para o FfD será perdido 
caso sejam ignoradas as três dimensões 
para o desenvolvimento sustentável. 
Nesse sentido, é necessário regular e 
facilitar todos os ambientes envolvido com 
macro economias, incluindo bancos 
centrais e corporações privadas que 
eficientemente pensem nos riscos 
ecológicos e planetários em suas ações, 
especificamente tendo tributações que 
considerem pesos ecológicos (...).”3 

No período da tarde do dia 23 de abril, foram 
discutidos a parceria global para o desenvolvimento 
sustentável em áreas como capacitação, 

3 Tradução livre do original em espanhol pela equipe de 
edição desse informativo mensal 
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infraestrutura, energia, pisos de proteção social e 
agricultura.  Nessa sessão, os países concordaram que 
parcerias entre os países são necessárias e, para isso, 
verificar quais foram as lacunas deixadas pelo oitavo 
objetivo do milênio sobre parcerias globais para o 
desenvolvimento torna-se um importante 
aprendizado para as vindouras parcerias. 

Na sexta, dia 24 de abril, foi discutido no período da 
manhã o tema de acompanhamento de 
desdobramentos e revisão de financiamento e meios 
de implementação para o desenvolvimento 
sustentável.  

Os Estados Unidos pontuaram em sua declararão 
oficial Delivered by U.S. Coordinator for the Post-
2015 Development Agenda, Mr. Tony Pipa que colher 
informações e dados sobre avanços da 
implementação dos objetivos é o meio de validar sua 
realização efetiva. Dessa forma, o monitoramento se 
daria através das estatísticas de evolução dos 
objetivos e indicariam qual a melhor maneira de 
desenvolvê-los.  

Finalmente, no período da tarde, foram feitas 
análises sobre os documentos e tópicos analisados e 
gerados durante a reunião de abril e o caminho que 
deve ser percorrido para alcance da aplicação de 
meios para implementação da agenda, juntamente 
com uma arquitetura financeira mundial que auxilie 
na aplicação desses esforços. 

 

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 *já realizada 
 Means of implementation and global partnership 

for sustainable development, 20-24 Apr 2015 *já 
realizada 

 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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