
Resgatando o histórico da Agenda 

Pós 2015

O processo de elaboração dos novos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável - ODSs



Os Objetivos do Milênio – ODMs 

 Pouca participação da SC, clara agenda da ONU. 

Sofreu forte crítica da sociedade civil – agenda 

reducionista. 

Maior êxito da ONU. Governos compram a idéia das 8 

Metas do Milênio, agenda fácil de comunicar.

Demonstrou grande capacidade de determiner a direção 

do fluxo dos recursos.



Contexto Internacional

 Disputa acirrada, (meio-ambiente e setor privado)

Discussões mais complexas…nova organização 

geopolítica, novos atores. 

 Debate forte sobre o Direito ao desenvolvimento

Sob pressão da crise financeira …mudança de paradigma 

da cooperação

Crise da dívida dos governos reforça a idéia de que 

governos que garantem proteção social são 

incompetentes, causam problemas.

Lobby das corporações = eficientes e eficazes



O que vem depois dos (ODMs)? 

 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

– Sustainable Development Goals (SDGs).

 Naa Rio+20, os países lançam processo de negociações 

intergovernamentais para estabelecer os ODS. Criado o 

Grupo de Trabalho Aberto para os ODS (OWG SDG)

 Objetivo é estabelecer um marco internacional que permitirá  

aos países estabelecer metas e monitorar o progresso nas 3 

dimensões do desenvolvimento sustentável (social, ambiental e 

econômico) de forma coordenada e holística.

 OWG SDG:30 assentos (70 países)  - Deve apresentar um 

relatório com a proposta de ODS.



 Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável (DS)

 Seguimento à Rio+20: financiamento como uma das maiores 

barreiras à implementação do desenvolvimento sustentável.

 Estabelecido processo intergovernamental para availar e 

propor opções para o financiamento efetivo do DS. 

 Grupo de Especialistas em Financimento para o 

Desenvolvimento Sustentável  (30) - Assembleia Geral da 

ONU.

 Governança: O Forum Político de Alto Nível (HLPF)

 Estabelecido também na Rio+20 para acompanhar a 

implementação dos compromissos em DS. 

 Possível espaço para acompanhamento das novas metas de 

desenvolvimento pós-2015?

Pós-ODMs + Pós Rio+20:

A Agenda Pós-2015



Um único conjunto de Objetivos

 Em setembro de 2013, os Chefes de Estado e Governo se 

reuniram na ONU e acordaram em estabelecer um único 

processo intergovernamental de negociações para unir os 

processos “Pós-ODM” e de definição dos “ODS/SDG” .

 O objetivo é estabelecer uma única agenda de 

desenvolvimento pós-2015 coerente, definida em um 

único conjuto de metas para eradicar a pobreza em um 

contexto de desenvolvimento sustentável.



Resumo: depois dos ODMs...

 Processo de consulta liderado pelas Nações Unidas que 

visa propor um substituto para os ODMs. Inclui: 

 Relatório do Painel de Alto Nível (HLP);

 Relatório do Pacto Global (setor privado);

 Relatório da Rede de Soluções para o Desenvolvimento 

Sustentável (Sustainable Development Solutions Network –

academia/comunidade científica);

 Consultas Nacionais e Consultas Temáticas organizadas pelas 

Nações Unidas;

 Pesquisa “My World”;

 Consultas organizadas pelo Presidente da Assembleia Geral da 

ONU (6 temas).



O Processo de Negociação

 GTA SDG – de Março, 2013 a Julho, 2014: Relatório com a proposta 

de ODS/SDGs.

 Grupo de Especialistas em Financiamento para o DS – Relatório a 

ser apresentado em Agosto de 2014.

 Secretário-Geral - relatório sintetizando as consultas e processo 

intergovernamentais (Novembro 2014).

 Processo Intergovernamental: Define as modalidades para a Cúpula 

de 2015 (negociação em andamento); Negociações para a Agenda 

Pós-2015 (c/ 193 Membros) – início em fins de set/ 2014 até set/ 

2015.

 Cúpula 2015 – Set/ 2015, com Chefes de Estado e Governo.  



 1ª Sessão – 14 -15 de Março/2013

2ª Sessão – 17-19 de Abril/2013

3ª Sessão – 22-24 de Maio/2013

4ª Sessão – 17-19 Junho/2013

5ª Sessão – 27-27 de Novembro/2013

6ª Sessão – 9-13 de Dezembro/2013

7ª Sessão – 6-10 de Janeiro/2014

8ª Sessão – 3-7 de Fevereiro/2014

9ª Sessão – 3-5 de Março/2014

10ª Sessão – 31 de Março-4 de Abril/2014

11ª Sessão – 5-9 de Maio/2014

12ª Sessão – 16-20 Junho/2014

13ª Sessão – 14-18 de Julho/2014

Reuniões do GTA



 Grupo de Trabalho Aberto

 11) 5 a 9 Maio – Debate sobre areas-chave dos co-

facilitadores (Hungria e Quênia)  



 12) 16 a 20 Junho

 Consultas sobre os ODS e metas- Texto „refinado‟



 13) 14 a 18 Julho

 Consultas sobre os ODS e metas

 Acordo e aprovação relatório sobre os ODS e Metas

GTA oportunidades p/ 

advocacy



 30 de junho a 9 Julho – Fórum Político de Alto Nível sobre 

Desenvolvimento Sustentável (com reunião Ministerial entre 

dias 7 e 9)

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1925faqs.pdf

 Série de 06 debates temáticos do Presidente da Assembléia 

Geral da ONU… (entre março e junho)

 20-21 Maio: Contribuição do Sul-Sul, Norte-Sul, 

Cooperação Triangular  e Tecnologia de IC

 17-18 Junho: DH e o papel da lei 

Próximos Passos e Oportunides

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1925faqs.pdf


Próximos Passos e Oportunidades

 Conferência DPI/ONGs – Agosto de 2014 em Nova 

York. Talvez a última oportunidade para uma grande 

mobilização social em NY antes do processo 

intergovernamental.

 Novas consultas organizadas pela ONU – Foco na 

implementação. On line e em 45 países.

 http://www.worldwewant2015.org/sitemap

http://www.worldwewant2015.org/sitemap


SC organizada

Processos
nacionais, 
regionais e 
globais

Comissões ONU 
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ODM 

Agenda Pós

2015



Participação da SC Civil

 Participação nos processos e relatórios preparados pela 

ONU: Consultas, My World, etc.

 Participação nos debates organizados pelo Presidente da 

Assembleia Geral (GA 68) – Como será a GA 69?

 Grupo de Especialistas em Financiamento: convite para 

participação em momentos específicos.

 OWG SDG: Processo aberto à participação dos “Major 

Groups” e outros “stakeholders” desde o início das 

sessões – Até quando?



 Globalmente: Nove Grupos Principais que atuam via Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável, identificados na Agenda 21 em 1992. 

 Negócios e Indústria

 Crianças e Jovens

 Agricultores 

 Indígenas

 Autoridades Locais

 ONGs

 Mulheres

 Trabalhadores e Sindicatos

SC organizada Via Major Groups



Grupos Principais (Major Groups)

 Consulta p/ preparar as posições que serão apresentadas

 Disseminação de Informação

 Identificar delegados setoriais para determinados eventos

 Organizar a logistica para garantir participação de sua 

base

 Dar orientação e identificar experts p/produção de 

posicionamento

 Trabalhar em mútua colaboração

 Garantir que as organizações compreendam e melhor 

atuem junto a CDS.



Onde entra a Beyond…

 Other Stakeholders” (Outros parceiros estratégicos)

 Outras redes da sociedade civil que não se sentem bem 

representadas pelos atuais 9 MG.

 Expansão do espaço com a unificação das Agendas Pós-ODM e 

Pós-Rio+20.

 + Informações da Beyond (http://www.beyond2015.org/ -

http://www.beyond2015.org/


ENVOLVIMENTO DA ABONG NO DEBATE 

SOBRE AGENDA PÓS-2015

2012

 Abong estimulada a entrar neste debate por meio de articulações 

internacionais às quais pertence: 

 Mesa de articulación (articulação latino-americana de redes de 

ONGs)

 FIP (Fórum Internacional de Plataformas Nacionais de ONGs) 

www.ong-ngo.org

 E também por organizações associadas: Gestos, Inesc...

 Abong escolhida por uma articulação internacional de redes da 

sociedade civil (campanha internacional Beyond 2015, GCAP –

Global Call for Action Against Poverty, FIP – Fórum Internacional de 

Plataformas Nacionais de ONGs e CIVICUS – World Alliance for 

Citizen Participation) para conduzir um processo nacional de consulta

http://www.ong-ngo.org/
http://www.ong-ngo.org/
http://www.ong-ngo.org/


ENVOLVIMENTO DA ABONG NO DEBATE 

SOBRE AGENDA PÓS-2015

2013

 Realização da consulta no Brasil no 1º semestre. 

 78 organizações e movimentos consultados

 Vários momentos: seminário de mobilização e visibilidade 

em SP, 3 oficinas temáticas em Salvador, Recife e Brasília, 

com associadas e parceiros, sobre temas com 

enfrentamento ao racismo, infância e juventude, HIV/AIDS 

e equidade de gênero

 Resultado: relatório “O mundo que queremos pós-2015”
lançado em agosto 

http://www.abong.org.br/final/download/pospt.pdf

http://www.abong.org.br/final/download/pospt.pdf


ENVOLVIMENTO DA ABONG NO DEBATE 

SOBRE AGENDA PÓS-2015

...2013...

 Apresenta um conjunto de recomendações para o governo 

brasileiro e para ONU

 Visita e entrega para os Ministérios (SGP, Ministério do Meio 

Ambiente, Itamaraty) e PNUD / Brasil

 Participação da Abong na AG da ONU em setembro 2013 

(através da Gestos)

(Entrega do Relatório de consulta 

para Ministra do Meio Ambiente)



ENVOLVIMENTO DA ABONG NO DEBATE 

SOBRE AGENDA PÓS-2015

2014

Diversos eventos de sensibilização

 Fórum Social Temático de Porto Alegre (janeiro 2014): abriu 

com um evento sobre Crise capitalista e agenda pós-2015, 

promovido pela Abong com parceiros do Chile, França, Brasil e 

Egito.

 Diversos eventos sobre outros temas onde debate sobre 

agenda pós-2015 é citada.

 Participação no evento do governo brasileiro no RJ sobre o 

tema (fevereiro 2014) na busca por um posicionamento 

articulado com a sociedade civil.

 Fala da Abong / Gestos (Alessandra) na assembleia do Fórum 

sobre parcerias estratégicas da ONU (em abril 2014).



ENVOLVIMENTO DA ABONG NO DEBATE 

SOBRE AGENDA PÓS-2015

...2014...

Diversos artigos publicados (final 2013 e 2014), como por exemplo:

 Le Monde Diplomatique, Correio Braziliense. ICAE seminário 

virtual, Informe Abong

 Diversos sites: Sul 21, ttf Brasil, VidaBrasil, Gestos, Fip, etc.

Contribuições para diversos documentos:

 Narrativa, Valores e Metas – Campanha Beyond 2015: contribuições 

levadas pela Mesa para discussão em Pretória (março 2014)

 Valores e objetivos – Campanha Beyond 2015 (abril 2014)

 Assinatura e divulgação da nota Alerta Vermelho (iniciativa da 

Gestos no âmbito internacional, em abril 2014, assinada por mais de 

700 organizações)

 Documento do Open Working Group da ONU sobre Áeras Chave



ENVOLVIMENTO DA ABONG NO DEBATE 

SOBRE AGENDA PÓS-2015

...2014...

Perspectivas e expectativas

 Projetos sendo elaborados para continuidade do trabalho da 

Abong: mobilizações, formações, advocacia...

 Maior mobilização de organizações e movimentos no Brasil

 Maior articulação e definição de posicionamentos com 

parceiros da América Latina, e do planeta

 Maior articulação com o governo brasileiro

Beyond 2015 questiona: 

governo brasileiro = governo amigo (aliado)?



ABONG-GESTOS-TTF BRASIL 

9-10 abril – Forum sobre Parcerias Estratégicas



GESTOS

 Estudo das áreas  a 

serem monitoradas

 Banco de Dados e 

documentos e registros 

de linguagem aprovadas;

 Criação das Matrizes de 

Monitoramento

 Participação em reuniões 

presenciais

 Trabalho em Rede em 

diferentes níveis



Sessão do PCB UNAIDS

Único Debate sobre Pós 2015 na Conf. Int. de AIDS, Julho 2012



Gestos participa do debate

No Conselho Diretor da UNAIDS – 2012-2014

• Comissão da UNAIDS/LANCET sobre o Pós 2015

• GT SC sobre Pós 2015 (Global)

Força Tarefa de Alto Nível Cairo+20 e Além

• Fórum UNGASS AIDS do Brasil

Via Conselho Diretor da ABONG (2014-2015) Consulta

Nacional em 2013

• Mesa de Articulación Regional LA



GTA– Co-facilitadores Síntese/ 

Áreas-chave 

 1- Erradicação de Pobreza, 

prosperidade compartilhada e 

promovendo equidade;

 2. Agricultura sustentável, 

segurança alimentar e nutrição;

 3. Saúde e dinâmica 

populacional;

 4. Educação;

 5. Equidade de Gênero e 

Empoderamento das Mulheres;

 6. Água e Saneamento;

 7. Energia;

 8. Crescimento Economico, 

emprego e infraestrutura;

 9. Industrialização e promoção de 

equidade entre Nações;

 10. Cidades e moradias

sustentáveis; 

 11. Consumo e Produção 

Sustentáveis;

 12. Mudanças Climáticas;

 13. Conservação e uso sustentável, 

recursos marinhos, oceanos e 

mares;

 14. Ecosistemas e biodiversidade;

 15. Meios de implementação 

/Parceria Global para o 

desenvolvimento sustentável 

(comércio, transferência e 

capacidades tecnológica, 

financiamento e dívidas, 

construção de capacidades);



 Sob a área 15. Meios de implementação /Parceria Global

 h) apoiar P&D de vacinas e medicamentos p/doenças

comuns nos países em desenvolvimento (…) [ADD: 

incluindo o uso das flexibilidades de Doha para

diminuição dos custos de produção]

 j) mobilizar recursos financeiros adicionais de multiplas fontes, 

(…)[ADD: e regular o “dever” do setor financeiro para o 

desenvolvimento sustentável]

 o) Fortelecer a mobilização de recursos internos, inclusive 

com [ADD: a implementação de taxação progressiva], 

melhorando o sistema de coleta de taxas e a eficiência do 

gasto público, reduzindo a evasão fiscal (…)

GTA/ Áreas-chave – Exemplo



 Sob a área 15. Meios de implementação /Parceria Global 

• papel da SC é totalmente omitido. Nossa recomendação: 

incluir uma meta que promova parcerias entre a ONU, 

governos e sociedade civil em todos os níveis. 

• incluir indicadores para medir a existência de um ambiente 

legal que habilite o trabalho da sociedade civil e que responda 

pela implementação de recursos, especialmente para trabalhos 

de advocacy.

GTA/ Áreas-chave –Exemplo



Próximos Passos e Oportunidades

 OWG SDG – Duas Sessões antes de finalizar o trabalho: 

Junho e Julho. Consultas informais fechadas –

provavelmente sem participação da sociedade civil.

 Conferência DPI/ONGs – Agosto de 2014 em Nova 

York. Talvez a última oportunidade para uma grande 

mobilização social em NY antes do processo 

intergovernamental.

 Novas consultas organizadas pela ONU – Foco na 

implementação. On line e em 45 países.

 http://www.worldwewant2015.org/sitemap

http://www.worldwewant2015.org/sitemap

