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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 produção editorial iniciada em janeiro de 2015 

pelo Núcleo de Estudos em EcoPolíticas e 

EConsCiencias, com objetivo de difundir estudos e 

políticas acerca da formação e implementação de 

agendas de desenvolvimento sustentável.  Em 2015 

foram publicadas edições mensais no período de 

janeiro a abril.  Entretanto, a partir de maio de 2015, 

em vista de interrupções no calendário acadêmico 

2015, houve a suspensão das edições mensais, 

retornando em início de outubro na forma de uma 

compilação referente ao período de maio a setembro.  

Assim, em 2015 foram publicadas cinco edições, 

compondo o volume I do Informativo Nas Pétalas do 

Girassol de EcoPolíticas. 

A partir de outubro de 2015, a periodicidade a ser 

adotada passa a ser quadrimestral, com uma 

regularidade a ser adotada para publicação nos 

meses de fevereiro, junho e outubro de cada ano, 

trazendo resumos de estudos, notícias relevantes em 

agendas e políticas de desenvolvimento sustentável e 

artigos opinião. 

Em 2015, focalizamos pesquisa e redação sobre a 

formação da agenda global de desenvolvimento 

sustentável, no âmbito da Organização das Nações 

Unidas, que recebeu o título ‘Transformando nosso 

Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável’, a qual já inclui a previsão de meios para 

sua implementação nas escalas global, regional, 

nacional e subnacional.  Assim, torna-se um requisito 

                                                           
1 ASHLEY, P.A. Desafios da Implementação da Agenda Global Pós-2015 nas 
Políticas de Estado e de Governo. Plurale em Site, Rio de Janeiro, 09 set. 
2014. 
ASHLEY, P.A. No girassol da chácara: no tempo de nosotros. Plurale em 
Revista, Rio de Janeiro, p. 22 - 23, 05 nov. 2013. 

a parceria global para a sua implementação no 

período 2016-2030 composta por uma articulação e 

governança em múltiplos níveis ou escalas. Tal 

agenda é também uma agenda multiterritorial, 

implementável tanto em territórios-zona delimitados 

espacialmente pelas fronteiras físicas e geopolíticas 

quanto em territórios cognitivos, culturais, sociais, 

econômicos, comunicacionais e jurídicos em 

ambientes relacionais de territórios-rede, onde os 

muros do espaço físico e geopolítico são 

transponíveis. É também uma agenda de múltiplos 

atores, abarcando assim pessoas, famílias, 

comunidades, organizações formais e informais, com 

ou sem fins lucrativos, instituições de Estados e 

agentes reguladores e econômicos de mercados de 

bens e serviços.  Assim, a implementação da agenda 

global de desenvolvimento sustentável – múltiplos 

níveis, múltiplos atores e múltiplos territórios-zona e 

território-rede - remete ao conceito de 

responsabilidade social multiatores, multinível e 

multiterritorial proposto por Ashley1. 

Nesta edição, a acadêmica Laura Beatriz  de Oliveira 

Rodriguez, estagiária no Núcleo de Estudos em 

EcoPolíticas e EConsciencias no período de janeiro a 

dezembro de 2015, completou com primor seus 

estudos de acompanhamento e análise da formação 

e antecedentes da Agenda Global 2030 para o 

desenvolvimento sustentável, responsável pela 

íntegra dos textos redigidos nesta edição, com 

revisão pela professora orientadora.  Entre outubro e 

dezembro, Laura estará estudando como a ONU está 

se planejando para incorporar a Agenda Global em 

seus órgãos.  Tenha uma boa leitura!

ASHLEY, P. A. The Master model on multi-actor and multilevel social 
responsibilities: a conceptual framework for policies and governance on 
stakeholders social responsibilities. ISS Working Paper Series, v. 512, p. 1-
42, 2011. 
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AGENDA GLOBAL 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL É 
APROVADA PELAS NAÇÕES UNIDAS EM 25 DE SETEMBRO DE 2015 
Por Estagiária Laura Beatriz Oliveira Rodrigues 

Novos objetivos, que devem ser alcançados pelos países até 2030, foram aprovados pelos Chefes de Estados 

da ONU durante a Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu nos dias 

25 e 27 de setembro na sede das Nações Unidades em Nova York, EUA - para ler sobre como foi a Cúpula 

clique aqui. A nova agenda traz os 17 Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável, conforme a 

imagem a seguir: 

 

Diagrama 1 – Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável.  
Fonte: ONU/BR 

“Os 17 ODS propõem erradicar a fome e a pobreza, promover a agricultura sustentável, a saúde, a educação 

e a igualdade de gênero, garantir o aceso à água, ao saneamento e à energia sustentável para todos, o 

crescimento econômico, o emprego, a industrialização e cidades sustentáveis, a redução da desigualdade. 

Também sugerem a mudança de padrões de consumo e produção, a conservação e usos sustentáveis dos 

ecossistemas marinho e terrestre e a construção de sociedades pacíficas e justas”, conforme o Ministro das 

Relações Exteriores, Sérgio Danese, em reunião do Grupo de Trabalho Interministerial sobre a Agenda de 

Desenvolvimento Pós-2015, que visa estudar os mecanismos e promover a implantação da Agenda no 

Brasil, para ler a matéria, clique aqui. 

A agenda é ambiciosa, portanto.  Foram traçadas cinco áreas estratégicas de trabalho, que devem ser 

pensadas pelos líderes e lideranças em escala nacional, regional e global, essas áreas foram chamadas de 

os 5 Ps. 
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Diagrama 2 – Os Cinco Ps da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.  
Diagrama com fins didáticos, para livre distribuição, citada a fonte, elaborado  
pela equipe de edição do Informativo Nas Pétalas do Girassol de EcoPolíticas 

Na cúpula estiveram 136 chefes de estados e governo, onde esteve a presidente Dilma Rousseff, pontuando 

o compromisso do Brasil para diminuição da emissão de gases que contribuem para o efeito estufa, sobre 

as políticas na área de energias renováveis e gestão das áreas de terra para uso e proteção, e sobre programas 

sociais como o Fome Zero, veja aqui, a cobertura feita pelo Planalto Federal sobre a participação da 

Presidência do Brasil nos Estados Unidos e a participação do Brasil na ONU. Além de conferir aqui, o 

discurso apresentado pela Presidência do Brasil na 70ª Assembleia da ONU em Nova York, que ocorreu 

logo após a Cúpula, onde foi reiterado o compromisso do Brasil com a Agenda Global 2030 e foram 

apontados os resultados alcançados no Brasil quanto aos oito objetivos da Agenda ODM a encerrar em 

2015. 

Durante a Cúpula, autoridades em delegações dos países membros da ONU, sociedade civil, ministros e 

lideranças estiveram presentes.  A exemplo da jovem Malala Yousafzai, ativista paquistanesa ganhadora 

do Prêmio Nobel da Paz em 2014, que falou sobre a importância do acesso à Educação para as mulheres, 

mostrando o compromisso que os países devem ter com ações que estimulem à igualdade de gênero, assista 

aqui sua declaração acompanhada de 193 jovens, representando os países membros da ONU. Também 

falaram empresários, a exemplo de Mark Zuckerberg, presidente do Facebook, que falou sobre a conexão 

entre as pessoas possibilitada pela internet e como essa rede potencializa o poder das ações para a mudança 

do mundo. 

A agenda global Transformando nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

foi oficialmente adotada no dia 25 de setembro de 2015, durante encontro dos Chefes de Estado dos países-

membros reunidos na Assembléia Geral da ONU.  Teve sua versão publicada em 11 de agosto e já foi 

editada pela ONU em seis línguas e traduzido para o português pela ONU Brasil.  Na agenda, estão 

presentes os componentes: Preâmbulo; Declaração; Objetivos e Metas do Desenvolvimento Sustentável; 

Meios de Implementação e Parceria Global; e Acompanhamento e Revisão. Para ler a Agenda, clique aqui. 

http://www.ecopoliticas.uff.br/
mailto:núcleo.ecopoliticas@gmail.com
http://blog.planalto.gov.br/categoria/onu/
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-roussef-durante-abertura-da-70a-assembleia-geral-das-nacoes-unidas
https://www.youtube.com/watch?v=qEswHDTMdck
http://www.pnud.org.br/Docs/TransformandoNossoMundo.pdf
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Diagrama 3 – Componentes do texto da nova agenda global do desenvolvimento sustentável.  
Diagrama com fins didáticos, para livre distribuição, citada a fonte, elaborado  
pela equipe de edição do Informativo Nas Pétalas do Girassol de EcoPolíticas 

ENCONTROS ANTERIORES EM 2015 DAS REUNIÕES PARA NEGOCIAÇÕES 
INTERGOVERNAMENTAIS QUANTO À AGENDA GLOBAL 2030 
Por Estagiária Laura Beatriz Oliveira Rodrigues 

Em junho, julho e início de agosto, as delegações diplomática dos 193 países-membros da ONU se 

encontraram para negociação do texto final da agenda global de desenvolvimento sustentável, sempre 

incluindo reuniões interativas com os Grupos Majoritários – Major Groups.  Desde 1992, foram criados, 

pela ONU, durante a Rio 92 tais agrupamentos de Grupos Majoritários, que representam setores-chave da 

sociedade – Negócios e Indústria; Crianças e Juventude; Fazendeiros; Povos Indígenas; Autoridades 

Locais; Organizações Não-Governamentais; Comunidade Científica e Tecnológica; Mulheres; 

Trabalhadores e Sindicatos - de forma a ampliar a participação dos cidadãos, agentes econômicos e sociais 

e profissionais especializados em processos intergovernamentais das Nações Unidas relacionadas com o 

desenvolvimento sustentável.  Mais informações aqui sobre os Grupos Majoritários. 

Durante esses meses de junho a agosto, as Delegações revisarem parágrafo por parágrafo, e fizeram 

emendas ao texto da Agenda produzido pelos co-facilitadores, chamado por “Esboço preliminar”, numa 

tradução livre do documento “Zero draft”. A reunião de julho e agosto, pode ser lida aqui e a de junho 

clicando nesse link. 

Em maio de 2015, houve o 5° encontro informal de delegações governamentais para negociação do texto 

da Agenda Global de Desenvolvimento Sustentável que tratou do acompanhamento e da revisão dos 

objetivos, dos objetivos, das metas e de indicadores, além de tratar de quais seriam os temas para os diálogos 

na Cúpula. Em abril, o 4° encontro focou em definir a Revisão e o Acompanhamento das Metas, quando 

houve um diálogo junto ao grupo de preparação da FfD3, com a participação de representantes do Banco 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Em março, o foco do 3° encontro informal foi sobre os 

objetivos e metas do desenvolvimento sustentável, e discussões iniciais sobre indicadores para tais objetivos 

http://www.ecopoliticas.uff.br/
mailto:núcleo.ecopoliticas@gmail.com
https://sustainabledevelopment.un.org/aboutmajorgroups.html
http://www.iisd.ca/download/pdf/enb3220e.pdf
http://www.iisd.ca/download/pdf/enb3219e.pdf
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e metas, visando o seu para acompanhamento, sendo proposto preliminarmente um conjunto de indicadores 

já existentes e acompanhados pela Comissão de Estatística das Nações Unidas, aplicáveis a algumas das 

metas. Em fevereiro, durante o 2° encontro informal foi discutida uma versão preliminar para o componente 

Declaração do texto da Agenda Global. E, em janeiro, houve o 1° encontro informal, o qual visou coletar 

os documentos e suas orientações para o trabalho de construção da nova agenda durante as reuniões 

intergovernamentais e a Cúpula. 

 

Diagrama 4 – Processo de negociação intergovernamental de formação da Agenda Global de Desenvolvimento Sustentável durante os 
meses de janeiro a setembro de 2015. 

Diagrama com fins didáticos, para livre distribuição, citada a fonte, elaborado  
pela equipe de edição do Informativo Nas Pétalas do Girassol de EcoPolíticas 

TERCEIRA CONFERÊNCIA SOBRE FINANÇAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
Por Estagiária Laura Beatriz Oliveira Rodrigues 

No mesmo período de finalização do texto da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, entre 13 

a 16 de julho, em Addis Ababa, na Etiópia, ocorreu a Terceira Conferência Internacional sobre Finanças 

para o Desenvolvimento – FfD3. Tal sincronia permitiu uma mútua colaboração das duas agendas para uma 

convergência de narrativas – não totalmente justaposta - nos documentos finais, fundamentada em uma 

possível conciliação entre financiamento para o desenvolvimento no texto dos componentes da declaração, 

dos meios de implementação e do acompanhamento e revisão dos objetivos e metas de desenvolvimento 

sustentável da Agenda 2030.  

A FfD3 teve o objetivo de revigorar e fortalecer o monitoramento das finanças para a cooperação 

internacional para o desenvolvimento, agora explicitamente colocado como desenvolvimento sustentável, 

dando, assim, seguimento aos encontros anteriores que ocorreram em Doha no Catar em 2008 e Monterrey 

no México em 2002. Além de identificar os obstáculos encontrados para o alcance dos objetivos e metas 

http://www.ecopoliticas.uff.br/
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do financiamento, visando identificar ações e iniciativas que alavanquem as finanças para o 

desenvolvimento sustentável, incluindo fontes públicas e privadas, nacionais e internacionais, e como e em 

que fatores tais fontes precisariam ser aplicadas para implementar a agenda global para o desenvolvimento 

sustentável outras fontes de financiamento para o desenvolvimento.  Mais informações podem ser lidas 

aqui. 

O documento final aprovado durante a FfD3 foi intitulado Agenda de Ações de Adis Abeba (AAAA) - 

clique aqui para leitura do documento final. O documento, de longa extensão e alta densidade de conteúdos 

em cada seção, está organizado em três seções: Estrutura Global para Financiar o Desenvolvimento; Áreas 

de Ações; e Dados, Acompanhamento e Revisão.   As Áreas de Ações são subdivididas em: recursos 

públicos domésticos; negócios e recursos privados domésticos e internacionais; cooperação para o 

desenvolvimento internacional; comércio internacional como motor para o desenvolvimento; dívida e 

dívida sustentável; abordagem de questões sistêmicas; e ciência, tecnologia, inovação e formação de 

capacidades. 

 

Diagrama 3 – Áreas de ações do AAAA.  
Diagrama com fins didáticos, para livre distribuição, citada a fonte, elaborado  
pela equipe de edição do Informativo Nas Pétalas do Girassol de EcoPolíticas 

*** 

Em dezembro de 2015, será realizada a 21ª Conferência das Partes sobre o Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima (UNFCCC), popularmente conhecida como Conferência do Clima em Paris 2015 

(COP21), é outro evento global no âmbito das Nações Unidas que os Chefes de Estado estarão propondo 

metas para substituir o Protocolo de Kioto, de forma alinhada com as novas Agenda Global para o 

Desenvolvimento Sustentável e a FfD3, leia mais aqui. 

http://www.ecopoliticas.uff.br/
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ANTECEDENTES: GRUPO DE TRABALHO ABERTO, FORUM POLÍTICO DE ALTO 
NÍVEL E PLATAFORMAS DE CONSULTA GLOBAL SOBRE A AGENDA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Por Estagiária Laura Beatriz Oliveira Rodrigues 

O documento base para a Agenda Global 2030 para o Desenvolvimento Sustentável foram os 17 Objetivos 

e 169 Metas de Desenvolvimento Sustentável propostos pelo Grupo de Trabalho Aberto da Assembléia 

Geral da ONU, publicados em julho de 2014 e adotados por resolução durante a 69ª Assembléia Geral da 

ONU. Tais ODS foram formados a partir de amplo processo de consulta e discussão global com diversos 

órgãos técnicos, representantes de grupos de interesse e consultas regionais e globais com ampla 

participação, inclusive de qualquer pessoa por meio de plataforma digital The World We Want criada pelo 

Programa das Nações Unidades para o Desenvolvimento, sendo considerado um inovação em consulta 

aberta e negociação ampla no processo de formação de agendas globais na ONU. 

O Grupo de Trabalho Aberto encerrado em 2014, e o Fórum Político de Alto Nível, foram propostos durante 

a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, que ocorreu no Brasil em 

2012. O Fórum Político de Alto Nível, a ser melhor detalhado em 2016 o seu modo de trabalho e 

composição, visa acompanhar e consolidar resultados da implementação da Agenda Global 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, estando sob a Comissão Econômica e Social das Nações Unidas, debatendo 

e propondo orientações aos países membros e à ONU para que a implementação seja eficiente, contando 

com as estruturas das entidades e os órgãos já existentes, sem sobreposições.  Para saber mais sobre o 

Fórum, clique aqui. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Por Estagiária Laura Beatriz Oliveira Rodrigues 

A nova agenda global de desenvolvimento sustentável, com seus 17 objetivos de desenvolvimento 

sustentável e 169 metas a serem alcançadas no período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2030, 

é inovadora em dois processos: pela colaboração e envolvimento amplo e aberto, presencial e digital, de 

representantes e participantes de diversos segmentos da sociedade, além, é claro, dos Chefes de Estado e 

delegações dos países-membros da ONU e do corpo técnico de organismos da ONU.  Dois exemplos de 

participação ampla e digital foram as plataformas My World e The World We Want, além do intenso 

trabalho feito pelo Open Work Group, que foi pioneiro e exímio em 2013 e 2014, tanto quanto o trabalho 

pelos dois co-facilitadores nas reuniões intergovernamentais e de grupos majoritários no período de janeiro 

a agosto de 2015. Vale ressaltar, os grupos majoritários e demais representantes da sociedade (stakeholders) 

vocalizaram suas considerações sobre o processo da construção da Agenda. Essa, permanecerá estimulando 

o engajamento de todos para o alcance do objetivo do milênio. Melhor ainda que todos os processos foram 

transparentes, documentados e disponibilizados os vídeos, declarações e documentos no portal 

http://sustainabledevelopment.un.org para sistematizar a extensa e periódica consulta e negociação 

intergovernamental.  Assistir cada vídeo é uma aula de diplomacia e facilitação de reuniões 

http://www.ecopoliticas.uff.br/
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intergovernamentais e de grupos majoritários, em que várias ocasiões podemos ver os posicionamentos 

contrários e não consensuais, mediados pelos co-facilitadores das reuniões. 

O outro ponto é a legitimação e convergência de agendas de desenvolvimento e de meio ambiente, a partir 

da adoção do termo desenvolvimento sustentável como transversal  cinco áreas – Pessoas, Prosperidade, 

Planeta, Paz e Parceria – e em 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que percorrem suas dimensões 

social, ambiental, econômica e institucional (esta última dimensão implícita nos objetivos de 

desenvolvimento sustentável 16 e 17, no entendimento da coordenação do Núcleo de Estudos em 

EcoPolíticas e EConsCiencias). No novo milênio não teria como ser diferente, como a Sustentabilidade, o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento, estariam caminhando, senão através de uma agenda de 

desenvolvimento sustentável? 

É uma agenda ambiciosa? Sem dúvida. Como interagir tais cinco áreas para erradicar a pobreza e alcançar 

a paz? As pessoas devem fazer parcerias, para alcançarem a paz no planeta e se manterem em 

prosperidade até e além de 2030. 

A diplomacia é uma negociação feita por profissionais bem preparados. Portanto, o processo para chegar a 

esse consenso foi uma estrada onde os participantes debatiam, esboçavam, recomendavam e se reuniam, 

para levar aos seus destinos um plano de ação realizável. 

São líderes e lideranças estimulando a participação da sociedade, como a de Ban Ki Moon, Secretário Geral 

da ONU. Vale ressaltar seu empenho e análise no processo para a construção da nova Agenda, buscando 

compor referências de estudos pelos organismos e corpo técnico da ONU e relatórios síntese para os chefes 

de estados, como O caminho para a dignidade até 2030: acabando com a pobreza, transformando todas as vidas e 

protegendo o planeta, que estimulava a reflexão dos países para os problemas que mais atingem o mundo e 

O mundo que conta, que estimula e orienta os esforços para a coleta de dados sobre o desenvolvimento 

sustentável dos países.  

As publicações sobre a formação da agenda de desenvolvimento sustentável em 2015 pelo Informativo Nas 

Pétalas do Girassol de EcoPolíticas se encerraram, sendo a próxima edição a ser publicada em fevereiro de 

2016.  Deste aprendizado ficaram essa intensa pesquisa entre janeiro e setembro de 2015, o exemplo de 

lideranças globais e a motivação para a mudança. Cabe a nós, nos engajarmos. O mundo apela para ação, 

como Malala, ativista paquistanesa pela educação e empoderamento da mulher, disse:  

“O mundo precisa de mudança e não será o mundo a se salvar (...), nós é  

que temos que levá-lo à mudança”. 
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