
 

 

 
 
 

Agenda Pós 2015 e os novos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: 
Contribuições e recomendações da sociedade civil global para o 
Documento de Áreas Prioritárias do Grupo de Trabalho Aberto, 

enviadas em 30 de abril de 2014 para a 11ª Sessão do GTA, ocorrida de 
5 a 9 de maio de 2014 em Nova York. 

 
O texto a seguir é a compilação de três documentos chave do processo de elaboração dos 
novos ODSs: o Documento de Áreas Prioritárias do Grupo de Trabalho Aberto, que é a 
proposta elaborada oficialmente até o momento pelos Estados Membros para os ODSs e que 
estão escritos em preto; as respostas e recomendações ao Documento de Áreas Prioritárias 
do GTA da Campanha Beyond 2015, que estarão sempre em vermelho; e as respostas e 
recomendações ao Documento de Áreas Prioritárias do GTA elaborados pela Gestos, Abong e 
TTF Brasil, e que fez parte da elaboração do documento da Beyond 2015, estarão na cor roxa. 
 
Carta da Campanha Beyond 2015 que precede os comentários ponto a ponto sobre as áreas 
focais propostas pelo GTA: 
 

Caros membros do Grupo de Trabalho Aberto 
 
A Beyond 2015, uma campanha da sociedade civil composta por 1000 organizações da sociedade civil 
distribuídas em mais de 100 países recebe com grande satisfação o Documento de Trabalho da 11ª 
sessão do Grupo de Trabalho Aberto, que tem como base o Documento de Áreas Prioritárias discutido 
no 10º Grupo de Trabalho Aberto. Parabenizamos os co-presidentes do GTA pela sua liderança 
habilidosa, registrando grande progresso em tão pouco tempo e principalmente garantindo essencial 
destaque aos direitos econômicos e sociais, assim como a visibilidade necessária à questão da mudança 
climática. As mais de 1000 OSCs que constituem a Beyond 2015 continuam a pedir ao GTA que 
mantenha seu foco em uma agenda que seja universal, ambiciosa, transformadora, baseada nos 
direitos humanos e sensível às realidades dos mais afetados pela pobreza e injustiça. É animador 
verificar que esta versão do Documento de Áreas Prioritárias nos leva para mais perto desse objetivo. 
No documento a seguir apresentamos uma série de observações importantes, além de recomendações 
textuais específicas para cada objetivo. 
 
Comentários gerais: 
 
Desigualdade 



 

 

Incentivamos a inclusão de metas de igualdade que priorizem avanços para grupos marginalizados e 
áreas prioritárias dedicadas à igualdade de gênero e ao empoderamento das mulheres. Entretanto, 
estamos extremamente preocupados com a supressão da Área Prioritária 12: ‘Promoção da Igualdade’. 
O fato de o GTA tentar integrar a meta da igualdade às várias áreas prioritárias e ainda à 
‘industrialização e crescimento’ aponta para uma abordagem das desigualdades unicamente através do 
prisma do crescimento econômico. Essa separação enfraquece o princípio de ‘não deixar ninguém para 
trás’ e parece colocar o desempenho virtuoso da economia como principal motor do desenvolvimento 
sustentável. A igualdade é fundamental e deve aparecer no âmbito de cada área prioritária, porém deve 
constituir-se ainda como uma área prioritária em si mesma e pedimos aos Estados Membros que sigam 
pressionando para a inclusão da igualdade como uma área prioritária separada.    
 
 
Direitos Humanos 
É preocupante que o documento ainda não consiga assegurar uma abordagem genuína baseada nos 
direitos humanos ou fazer referências a acordos pré-existentes de direitos humanos. Uma abordagem 
verdadeiramente baseada nos direitos humanos asseguraria objetivos e alvos que não admitissem 
qualquer violação de direitos humanos, tendo como foco alcançar antes de tudo os mais pobres e 
marginalizados, promover a igualdade tanto dentro como entre países, assegurar a participação de 
todas as pessoas nas tomadas de decisão que concernem suas vidas e em empoderar todas as pessoas 
em todos as esferas possíveis. A pesquisa participativa da Beyond 2015 e as deliberações nacionais de 
OSCs de todo o mundo demonstraram que o desenvolvimento não atinge os mais pobres quando os 
processos de tomada de decisão sobre assuntos que afetam suas vidas os excluem. A agenda Pós-2015 
deve levar em conta essa pesquisa.  
 
Reconhecemos melhoras significativas na proposta no que toca o reconhecimento da universalidade dos 
direitos humanos e a importância de assegurar níveis essenciais de direitos econômicos e sociais 
mínimos, obrigações fundamentais relacionadas à lei dos direitos humanos. Isso posto, é lamentável que 
tais objetivos e metas sócio-econômicas não sejam reconhecidos como direitos humanos em si mesmos, 
o que melhoraria a responsabilidade e a aceitação do público. Também nos preocupa o fato de o 
documento não reconhecer a indivisibilidade e a interdependência de todos os direitos humanos e não 
obriga Estados, organizações internacionais e empresas a assegurarem que suas leis e políticas 
relacionadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODSs sejam formuladas e implantadas em 
sintonia com padrões atuais de direitos humanos. Também recomendamos que o GTA leve-nos além da 
abordagem voltada aos Objetivos do Milênio – ODMs, reconhecendo que garantias de direitos civis e 
políticos são essenciais para possibilitar um desenvolvimento sustentável conduzido por cidadãos e, 
assim, focar ainda em direitos civis e políticos protegidos por leis internacionais, tais como liberdade de 
associação, participação política significativa, o direito à informação e à proteção do espaço da 
sociedade civil e dos defensores de direitos humanos e do meio ambiente. 
 
Um dos elementos mais preocupantes do documento é a falta de disposições claras para assegurar que 
o setor privado e as instituições financeiras internacionais mantenham-se responsáveis e respeitem 
plenamente os direitos humanos e o meio ambiente. É crucial adotar objetivos que incentivem governos 
a adotar medidas concretas para prevenir eventuais abusos no campo dos direitos humanos e do meio 
ambiente cometidos por empresas tais como avaliações independentes, rigorosas e periódicas do 
impacto de todas as grandes empresas.  
 
 



 

 

Ênfase excessiva no crescimento econômico  

Fazemos um apelo ao GTA para que note a contrACRESCENTAR: existente entre desenvolvimento 
sustentável e o atual paradigma de crescimento. O Grupo de Trabalho Aberto continua a enfatizar 
excessivamente o crescimento econômico, entendendo que este fator conduz o desenvolvimento para 
os mais pobres e marginalizados – o que a pesquisa participativa demonstrou não ser o caso.  Não há o 
questionamento do paradigma econômico dominante, que nos leva a desigualdades cada vez maiores. 
O documento foca ainda no ‘crescimento econômico sustentável’, que é incompatível com os objetivos 
de consumo e produção sustentáveis e do desenvolvimento dentro dos limites ambientais. O 
documento em pauta trata apenas de ‘mais do mesmo’ ao invés de se apoiar em reformas que 
transformem estruturas econômicas, sistemas financeiros, o comércio, a governança global e gere cada 
vez mais transparência e responsabilização do setor privado. Propostas para políticas macroeconônimas 
e sistemas regulatórios e fiscais são cruciais e devem ser reformuladas. 

 
Sociedades pacíficas e inclusivas, Estado de Direito e instituições capacitadas 
A inclusão da Área Prioritária 16 ‘Sociedades pacíficas e inclusivas, Estado de Direito e instituições 
capacitadas foi muito bem recebida. Este é um assunto politicamente sensível para um pequeno 
número de países e é importante que se atinja o consenso para que esta área seja mantida, uma vez que 
se trata de um valor-chave da Campanha Beyond 2015 e absolutamente fundamental para o sucesso da 
agenda Pós-2015.  
 
 
Mudança climática e a capacidade de carga da Terra 
É positivo verificar que muitas áreas prioritárias incluem objetivos que contribuem para a mitigação da 
mudança climática, para a adaptação e resiliência, incluindo comida e agricultura, cidades e energia. No 
entanto, as áreas prioritárias de crescimento econômico e meios de implantação não incluem objetivos 
relacionados ao clima – isto coloca em risco áreas consideradas centrais que seriam catalisadoras do 
desenvolvimento Pós-2015 uma vez que não são ‘à prova do clima’. 
 
O respeito às limitações de capacidade de carga de nosso planeta e a necessidade de proteger os bens 
globais comuns não são suficientemente proeminentes na versão atual. Porcentagens específicas e 
metas anuais devem estar associadas e alinhadas com a ciência e o princípio da precaução. É crucial que 
os grupos reconheçam que todo crescimento deve ocorrer dentro da capacidade de carga da Terra, não 
importa o quão difícil isso possa ser politicamente. A insistência no crescimento e em práticas 
empresariais sustentáveis é louvável, mas de forma alguma é suficientemente ambiciosa.  
 
Universalidade 
Não está claro se o GTA considera realmente que a agenda Pós-2015 é aplicável de maneira universal a 
todos os países e pessoas. Enquanto que o documento usa termos como ‘para todos’ ou ‘universal’ mais 
frequentemente que na versão anterior, falta a noção de que os desafios e soluções são globais e que 
cada país deve contribuir para alcançar cada um dos objetivos. Uma vez que grande parte dos assuntos 
discutidos são preocupações de países em desenvolvimento, a questão da universalidade poderia ficar 
aberta à interpretação, principalmente entre os países que entendem que a agenda Pós-2015 é para ser 
implementada por ‘outros’. Recomendamos fortemente que os Estados Membros assegurem que os 
grupos afirmem claramente que a estrutura Pós-2015 deva ser universal e defina uma proposta para 
uma estrutura de trabalho única, coerente e universal que possa ser aplicada a todos os países. 
 
Esperamos poder apoiar suas negociações dentro do GTA e nos colocamos à disposição para oferecer 



 

 

mais sugestões práticas.  
 
Cordialmente, 

 
 
Leo Williams     Philipp Schönrock 
Coordenador Internacional   Diretor, CEPEI (Colômbia) 
Beyond 2015     Co-Presidente Interino, Beyond 2015 

 
 

 

Comentário gerais da Gestos, Abong e TTF Brasil que precede os comentários ponto a ponto 
sobre as áreas focais propostas pelo GTA: 
 

Os comentários selecionados abaixo sobre Saúde e Direito Sexuais e Reprodutivos, Igualdade 

de gênero e Identidade de gênero são focados para abordar omissões importantes para um 

desenvolvimento sustentável e inclusivo que refletem os posicionamentos dos Estados Membros 

em sessões do Grupo de Trabalho Aberto, incluindo a declaração conjunta dos 50 Estados 

Membros signatários na sessão de fevereiro de 2014. 

COMENTÁRIO GERAL sobre Adolescentes e juventude: Esse grupo de idade mais 

estratégico e critico continua a ser tratado de uma maneira parcial, fragmentada. É preocupante a 

falta atual de qualquer referência à ‘adolescentes’ no texto atual apesar de pesquisas/evidências 

amplas, acordos e experiências da ONU demonstrando a importância estratégica e os altos 

retornos de investir nessa fase da vida. COMENTÁRIO GERAL  sobre a participação da 

Sociedade Civil: O papel da Sociedade Civil, incluindo coletivos de mulheres e jovens, é 

totalmente omitido e deveria ser minimante citado na Área Focal 15 (Meios de implementação, 

na subárea sobre capacitação parceria global); Assim como na Área Focal 16 (sociedades 

pacíficas e inclusivas, Estado de Direito e instituições capazes, na subárea relacionada com 

‘Estado de Direito e instituições capazes’).  

 

COMENTÁRIO GERAL em igualdade: É preocupante a supressão da Área Focal 12 em 

‘Promoção de Igualdade’ pois se deve tomar cuidado para poder assegurar que a promoção de 

Respeito e Direitos Humanos e igualdade sejam fortalecidas para garantir que todos sejam iguais, 

tenham os mesmos direitos e liberdades fundamentais e que ninguém seja deixado de lado ou 

sofra discriminação de nenhum tipo em especial contra orientação sexual e identidade de gênero, 

pessoas portadoras de HIV que não constam atualmente como grupos marginalizados. 

Desigualdades tanto sociais quanto econômicas (assim como as voltadas para a dimensão 

ecológica) e desigualdades dentro e entre países devem ser abordadas inclusive da perspectiva de 

desigualdade econômicas, ou seja, extrema riqueza e monopólios. O combate ao financiamento 

ilícito decorre da versão anterior e questão como a proteção social e pisos devem ser trazidos de 

volta (agora o texto se refere à proteção social quando o convém e cobre a questão de maneira 



 

 

marginal que pode enfraquecer a questão). Recomendação: Igualdade deve ser tratada em todos 

os objetivos, mas deve, também, compor uma própria Área Focal. 

 

COMENTÁRIO GERAL sobre universalidade: Deveria ser universal a ideia que todos os 

objetivos no âmbito do Pós-2015 deveriam ser aplicados em todos os países. Todavia, a natureza 

das ações deve ser diferente, naturalmente, de acordo com as capacidades e responsabilidades de 

cada um – que são comuns, mas com responsabilidades diferentes.  

 

COMENTÁRIO GERAL em Direitos Humanos: O documento está aquém de ter uma 

abordagem de Direitos Humanos relacionado com o desenvolvimento em casa Área Focal e, 

também, é necessário fazer referências aos acordos existentes sobre DH. O documento anterior 

de Áreas Focais possuía uma introdução para cada Área Focal que foi retirada. É importante 

incorporá-los, apoiá-los e universalizá-los/ a formulação “para todos”. O Direito Internacional  e 

compromissos sobre Direitos Humanos devem server com referência para a nova agenda, para 

cada Área Focal e deve ser incluídos nas notas de rodapé. 
 

 

Documento de Áreas Prioritárias do Grupo de Trabalho Aberto 

 

Área prioritária 1: Erradicação da pobreza, construindo prosperidade compartilhada e 

promovendo igualdade. 

 

Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares 

 

a) erradicar a pobreza extrema até 2030[ACRESCENTAR: Até 2030, garantir que ninguém viva 

com menos de 2 dólares por dia e reduzir a pobreza relativa de acordo com as linhas 

nacionais de pobreza.] 

b) reduzir a proporção de pessoas [ACRESCENTAR: de todas as idades] vivendo abaixo da linha2 

de pobreza até 2030 

c) até 2030 implementar medidas apropriadas de proteção social de qualidade [ACRESCENTAR: 

para garantir um padrão de vida adequado para a saúde e bem-estar de todas as pessoas de 

todas as idades,] incluindo [ACRESCENTAR: um comprometimento de todos os países para 

assegurar um piso de proteção social para todas as pessoas]pisos3, com foco nos mais 

marginalizados4 

d) construir resiliência dos pobres e reduzir em x% mortes b  perdas econômicas [ACRESCENTAR: 

e impacto na erradicação da pobreza] relacionadas a desastres5 

e) alcançar [ACRESCENTAR: trabalho decente que provenha salários dignos, benefícios e 

proteção social para todos,] emprego pleno e produtivo para todos, incluindo mulheres e jovens6 

f) assegurar igualdade de oportunidade econômica [ACRESCENTAR: global] para todas as 

mulheres e homens7, incluindo a proteção dos direitos a terra, [ACRESCENTAR: patrimônio,] 

propriedade e outros ativos produtivos, [ACRESCENTAR: incluindo os mais pobres e 

marginalizados] 8. 



 

 

 

f) “assegurar igualdade de oportunidades para todas as mulheres e homens, incluindo 

[ACRESCENTAR: igualdade e] segurança de direitos à posse de terra, propriedade 

[ACRESCENTAR: e patrimônio] e outros bens de produção e acesso à serviços financeiros 

para todas as mulheres e homens” 

Observação: Direitos iguais a patrimônio para mulheres foi acordado na resolução 68/139 da 

Assembleia Geral em ‘Melhoria da situação de mulheres em áreas rurais’, para 2y); e ‘Direitos 

de propriedade e patrimônio’ foram acordades na CSM58 (Comissão sobre o Status da Mulher), 

para. 42(k). 
 

Comentários: 

Visar erradicar somente a ‘pobreza extrema’ – o número de pessoas vivendo com menos de US$ 

1,25 por dia – não é suficientemente ambicioso e não atinge o objetivo de realizar os direitos 

humanos de todos.  

 

 

Área Prioritária 2. Agricultura sustentável, segurança alimentar e nutrição 

 

Acabar com a fome e melhorar a nutrição de todos por meio da agricultura sustentável e 

melhores sistemas alimentares [ACRESCENTAR: com foco na nutrição] 

a) assegurar soberania alimentar visando que todos tenham acesso durante o ano todo à 

alimentação adequada [ACRESCENTAR: segura, sustentável, acessível, diversa e nutritiva] 

[ACRESCENTAR: que esteja de acordo com as recomendações de uma dieta equilibrada] 9 

b) acabar com a desnutrição em todas suas formas, notadamente uma causa de baixo crescimento 

em crianças [ACRESCENTAR: especialmente abaixo dos dois anos de idade] e de raquitismo em 

crianças abaixo dos cinco anos10 

c) até 2030 assegurar um sistema de produção de comida sustentável com rendimentos elevados e 

reduzir a intensidade do uso de água em pelo menos x%, químicos em pelo menos y% e energia em 

pelo menos z%11 

d) até 2030 [ACRESCENTAR: aumentar em x%] atingir o acesso ao conhecimento, recursos 

produtivos, serviços financeiros e mercados para pequenos produtores e pescadores, com um foco 

específico nas mulheres e nos povos indígenas1 

e) reduzir a taxa global de perda e desperdício ao longo da cadeia de fornecimento alimentar em 

50% até 203013 

f) que todos os países possuam políticas em vigor sobre o uso sustentável da terra até 2020 e que 

todos os países sujeitos a seca desenvolvam e implementem políticas de preparação para a seca até 

202014 

g) desenvolver uma agricultura de adaptação inteligente ao clima que seja resiliente e adaptável a 

temperaturas extremas incluindo seca, mudança climática e desastres naturais15 

h) atingir até2030 proteção da biodiversidade agrícola, incluindo o uso de práticas e conhecimentos 

locais relacionados à agro-biodiversidade e à diversidade de alimentos16 

 

Meios apropriados de implantação 



 

 

Comentários: 

Diferentemente do texto anterior, o presente texto falha na referência a subsídios agrícolas 

prejudiciais e ao enfrentamento da volatilidade alimentar – estes dados devem ser colocados de 

volta.  

Também se ignora o papel das multinacionais e a apropriação de terras que podem ter efeitos 

negativos na segurança alimentar e que devem ser abordados.  

 

Área prioritária 3. Saúde e a dinâmica populacional  

 

Vida saudável em todas as idades e para todos 

 

a) até 2030 reduzir a taxa de mortalidade materna a menos de 40 por 100.000 bebês nascidos 

vivos17, acabar com mortes que possam ser prevenidas de recém-nascidos e crianças e reduzir em 

x% morbidade infantil e materna18 

b) [ACRESCENTAR: Garantir acesso à prevenção, tratamento, cuidados e apoio igualitários, 

universais e acessíveis para HIV, tuberculose, malária e outras doenças infecciosas e 

prevenir o surgimento de novas doenças infecciosas.] até 2030 acabar com as epidemias de 

HIV/AIDS, tuberculose, malaria e doenças tropicais negligenciadas19 

c) reduzir em x% o risco de mortalidade prematura causadas por doenças não transmissíveis, 

[subnutrição] e por lesões e promover saúde mental (ACRESCENTAR: para todas as pessoas) 

com foco significativo na prevenção20 

d) atingir cobertura universal de saúde, incluindo proteção de risco financeiro, com atenção 

especial aos mais marginalizados21 

e) até 2030 assegurar acesso universal a medicamentos essenciais e vacinas acessíveis para todos22 

f) [ACRESCENTAR: até 2030,] assegurar acesso universal a saúde sexual e reprodutiva 

[ACRESCENTAR: de qualidade], abrangente [ACRESCENTAR: e direitos], incluindo métodos 

modernos de planejamento familiar [ACRESCENTAR: para todos, com foco especial em grupos 

marginalizados] 23 

 

f) “Assegurar acesso universal à saúde [ACRESCENTAR: e direitos] sexuais e reprodutivos 

[ACRESCENTAR: de qualidade,] abrangentes, [ACRESCENTAR: integrados e acessíveis] para todos, 

incluindo métodos de planejamento familiar [ACRESCENTAR: até 2030] 

Observação: Essas adjetivações ( ‘de qualidade’, ‘integrados’, ‘acessíveis’) são especialmente críticos 

quando relacionados com saúde sexual e de reprodução como um dos componentes mais importantes da 

saúde, especialmente para as mulheres, durante o ciclo de vida de um indivíduo. Aquelas também se 

relacionam com as lições aprendidas em com acelerar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (ODMs) existentes em saúde maternal e HIV/AIDS (ex: qualidade no prestação de cuidados 

médicos, evitando abordagens verticais prejudiciais, custos catastróficos desse cuidado medico). 

 

‘saúde e direitos sexuais e reprodutivos’ permanece uma prioridade para o avanço e promoção dos 

Direitos Humanos, igualdade de gênero e erradicação da pobreza de acordo com o que foi aprovado nos 

encontros regionais da Comissão Internacional sobre população e desenvolvimento Beyond 2015 na 

África, Ásia e Pacífico, Europa e América Latina e Caribe junto com outros acordos regionais. A 



 

 

afirmação ‘saúde e direitos sexuais e reprodutivos’ também foi introduzida por alguns Estados Membros 

em sessões anteriores sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) e inclusive em duas 

declarações conjuntas de Junho de 2013e Fevereiro de 2014. 

 

Apesar de os co-presidentes terem considerado isso uma ‘temática controversa’, outros pontos 

controversos estão representados no texto atual. No entanto, para ser sensível a contextos nacionais 

diversos nessas temáticas, uma agenda de aspiração global deve definir os padrões para a respeito e 

realização de todos os Direitos Humanos que são universais, inalienáveis, indivisíveis, interdependentes e 

inter-relacionados. Note que a nota 23 reflete várias formulações apresentadas pelos Estados Membros 

incluindo ‘saúde e direitos sexuais e reprodutivos’ como proposto acima.  

 

Violência contra mulheres e meninas é o maior problema de saúde pública em âmbito global, mas não é 

mencionado nessas Áreas Focais apesar do papel fundamental do setor da saúde tem que desempenhar. 

As consequências devastadoras da violência baseada em gênero para saúde mental, psicológica, física, 

sexual e reprodutiva. As ligações com um objetivo na Área Focal 5 sobre igualdade de gênero são 

observáveis, mas isso será importante para assegurar uma menção clara ou ligação com a Área Focal 

sobre saúde para guiar a implementação e os investimentos. 

 

Dinâmica Populacional: Apesar do título dessa Área Focal, não há uma referência adequada a dados e 

análises da dinâmica populacional, nem cria tendências como uma fonte vital para informação, criação de 

políticas públicas efetivas e informativas e para o planejamento nacional. Seria particularmente mais 

relevante se colocasse sob a Área Focal 15, na parte de meios de implantação e capacitação, referências 

com dados sobre a dinâmica populacional, análise e integração nas políticas públicas de desenvolvimento. 

 

g) diminuir em x% o número de mortes e doenças derivadas da poluição do ar, dentro e fora de 

ambientes fechados, e outras formas de degradação ambiental[ACRESCENTAR: determinantes 

ambientais da saúde e por meio de intervenções e ações de saúde prioritárias] 24 

h) [APAGAR] Eliminar o abuso de narcóticos e outras drogas25 

 

h) “eliminar o uso abusivo de substâncias (medicamentos) e narcóticos”. Nós propomos a 

remoção deste tópico. 

 

Observação: Essa formulação nos remete à época da Sessão Especial da Assembleia Geral de 

1998 sobre drogas. Esse tema foi longamente discutido e pode levar a danos significativos aos 

Direitos Humanos em especial para o combate à AIDS. Isso não reflete de modo algum a ruptura 

do (repressivo) consenso de Viena em política internacional de drogas, e antecipa a próxima 

Sessão Especial da Assembleia Geral de 2016 sobre drogas. Além disso, se mostra 

completamente desnecessário construir um alvo separado em drogas e 

substâncias(medicamentos), quando, por exemplo, o uso de tabaco é incluído no grupo de 

doenças não-transmissíveis. De acordo com as notas, foi proposto pela Suécia e pelo Major 

Group de mulheres, mas esse grupo já informou que eles não apoiam essa linguagem. 

 

[ACRESCENTAR: i) até 2030 aumentar em x anos a expectativa de vida saudável do 

nascimento até os 60 anos] 

 



 

 

 

Meios apropriados de implantação 

 

Comentários: 

Abordagens baseadas nos direitos humanos devem estabelecer os fundamentos. 

 

O objetivo de eliminar narcóticos deve ser removido. Esta abordagem foi desacreditada há tempos e 

pode levar a danos significativos para os direitos humanos e para a luta contra a AIDS. Não reflete a 

quebra com o consenso (repressor) de Viena sobre políticas antidrogas e antecipa a próxima SEAG 

(Sessão Especial da Assembleia Geral da ONU) sobre drogas em 2016. De acordo com as notas, foi 

uma proposta da Suécia e do Women’s Major Group – mas entendemos que o Women’s Major 

Group não apoia essa linguagem. 

 

A violência contra mulheres e meninas é um grande problema de saúde pública global, mas não é 

mencionado na Área Prioritária, apesar do papel fundamental que o setor de saúde possui e das 

consequências devastadoras de práticas prejudiciais e de violência sexual e de gênero para a saúde 

mental, psicológica, física e sexual e reprodutiva. As notas relacionando para os objetivos contidos 

na Área Prioritária 5 sobre equidade de gênero foram vistos, mas é importante garantir uma 

menção explícita ou uma ponte dentro desta área prioritária relativa à saúde para guiar a 

implantação e os investimentos. 

 

Área prioritária 4. Educação e aprendizado por toda a vida 

 

Prover educação de qualidade e por toda a vida para todos 

 

a) até 2030 assegurar acesso universal, gratuito e igualitário – e meios de completar - 

[ACRESCENTAR: pelo menos] a educação primária e secundária [ACRESCENTAR: com recursos 

adequados oferecidos por professores qualificados,] para todos meninos e meninas, levando a 

resultados de aprendizagem eficazes26 

 

a) “Assegurar acesso universal, livre, igualitário e a conclusão de [ACRESCENTAR: ao 

menos] níveis primários e secundários de qualidade para todos os meninos e meninas, 

levando a resultados de aprendizagem mais efetivos” 

Observação: A ACRESCENTAR: de ‘ao menos’ não é para impedir o progresso e a importância 

do nível pós-secundário e superior de educação – observando que o nível superior de educação 

não é mencionado na Área Focal sobre educação.  

 

b) assegurar que pessoas com deficiências [ACRESCENTAR: povos indígenas, minoridade éticas, 

pessoas vivendo em áreas rurais e outros grupos marginalizados] tenham [ACRESCENTAR: 

igual] acesso [ACRESCENTAR: de qualidade e aceitável] a educação inclusiva, desenvolvimento 

de habilidades e treinamento vocacional27 

 



 

 

b) “Assegurar que pessoas com deficiência [ACRESCENTAR: vivendo com HIV, povos indígenas, 

minorias étnicas, afrodescendentes, migrantes, gravidez ou casamento na adolescência, ou 

discriminação baseada em orientação sexual e identidade de gênero ou qualquer outra razão] 

tenham acesso a educação inclusiva, desenvolvimento de habilidades e treinamento vocacional” 

Observação: Embora o foco em pessoas vivendo com deficiência seja muitíssimo bem-vinda, 

outros grupos estão excluídos, com isso, dessa Área Focal , apesar de que alguns desses grupos 

já foram refletidos em versões anteriores e foram removidos nessa ultima versão.  

 

c) até 2030 aumentar em x% a proporção de crianças com acesso e meios de completar uma 

educação pré-primária de qualidade28 

d) até 2030 atingir alfabetização universal jovem e adulta, com atenção particular para mulheres e 

os mais marginalizados29 

e) até 2030 aumentar em x% o número de mulheres e homens jovens e adultos com treinamento 

vocacional e habilidades técnicas, de engenharia e científicas30 

f)integrar conhecimento e habilidades [ACRESCENTAR: de vida] relevantes em currículos 

educacionais, incluindo habilidades de informação e comunicação31 [ACRESCENTAR: a 

importância de uma boa nutrição, especialmente durante a gravidez e a primeira infância, 

educação em direitos humanos, mudança climática e seus impactos] educação para o 

desenvolvimento sustentável e sensibilização sobre contribuição da cultura para o 

desenvolvimento sustentável32 

 

f) “Integrar conhecimentos e competências relevantes no currículo da educação, incluindo 

conhecimentos em  Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), educação para um 

desenvolvimento sustentável e sensibilização do papel da cultura para o desenvolvimento 

sustentável [ACRESCENTAR: e acesso universal à educação integral e abrangente baseada em 

evidências sobre sexualidade humana para todos os jovens tanto dentro quanto for a da escola”] 

Observação: Uma educação sexual abrangente é fundamental, pois permite os jovens a tomarem 

decisões informadas, planejem suas próprias vidas e se protejam de problemas de saúde sexual 

e reprodutiva – incluindo gravidez precoce e HIV; e promoção dos valores dos Direitos 

Humanos, igualdade de gênero, respeito mutuo e a não-violência nos relacionamentos, 

tolerância, paternidade responsável e direitos iguais no seio das famílias e casamentos. Com 

aproximadamente um terço dos jovens informados sobre os métodos corretos de prevenção do 

HIV e altas taxas de gravidez na adolescência, essa educação é urgentemente necessitada, e 

mostra seus benefícios em proteção dos jovens. 

Nota-se que o termo acima concordou  com a Comissão sobre o Status da Mulher (CSM) 57 

(parágrafo 34kk), CSM58 (parágrafo 42x), Comissão sobre População e Desenvolvimento 

(CPD) 47 (op11); e “educação sexual abrangente” (o termo preferencial) foi aceito na 

Regional da Conferência Internacional em População e desenvolvimento Beyond 2014 acordos 

de África, Ásia-Pacífico, América Latina e Caribe, e Europa. 

 

g) todas as escolas devem oferecer ambientes seguros e saudáveis para todos os estudantes33 

[ACRESCENTAR: com atenção especial para crianças de grupos vulneráveis e 

marginalizados] 



 

 

 

g) “Todas as escolas devem promover um ambiente seguro e saudável para todos os estudantes, 

[ACRESCENTAR: com atenção particular para meninas, assim como para crianças pertencentes 

a grupos minoritários”] 

Observação: Questões de Saneamento básico, saúde, eliminação de preconceitos e estereotipo 

de gênero, e a inexistência de assédio e abuso sexual são especialmente relevantes para as 

meninas, assim como questões de discriminação contra meninas e meninos baseada em fatores 

como origem étnica ou nacional (no contexto da xenofobia), Portadores de HIV, ou em 

orientação sexual e identidade de gênero, entre outas considerações.  

 

Meios apropriados de implantação 

 

Comentários: 

Esta área prioritária não inclui um objetivo ligado à aprendizagem ao longo da vida (que não deve 

ser restrito à alfabetização adulta e treinamento vocacional para adultos). Também se perderam as 

referências específicas a ‘povos indígenas, minorias étnicas, pessoas vivendo em áreas rurais e 

migrantes’. Esses devem ser incluídos. 

 

Abordagens baseadas nos direitos humanos devem sustentar esta área prioritária, afirmando 

claramente que todos devem ter o direito à educação. A educação deve ser oferecida em um 

ambiente seguro ou o acesso e a completude não serão garantidos. 

 
 

Área prioritária 5. Equidade de gênero e empoderamento das mulheres [ACRESCENTAR: e a 

total realização dos direitos humanos de mulheres e crianças] 

Atingir equidade de gênero e empoderamento das mulheres[ACRESCENTAR: de mulheres e 

crianças de todas as idades] em todos os lugares 

 

a) até 2030 acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres [ACRESCENTAR: e 

crianças] de todas as idades [ACRESCENTAR:, revogando toda a legislação discriminatória de 

gênero que criminaliza ou estigmatiza grupos sociais diversos e assegurando acesso à justiça 

e a mecanismos de reparação eficazes para violações dos direitos humanos] 

 

a) “Erradicar, até 2030, com qualquer forma de discriminação contra mulheres de todas as 

idades [ACRESCENTAR: para assegurar igualdade plena perante a lei, inclusive revocando 

toda a legislação discriminatória de gênero e assegurando o acesso à justiça e mecanismos de 

remediação efetivos para violações de Direitos Humanos”] 

Observação: A proposta busca especificar algumas ações chave, mensuráveis e concretas para 

acabar com a discriminação; e relembra os comprometimentos com as Plataformas de Ação de 

Pequim de 1995, parágrafo 232(d), e a vigésima terceira Sessão Especial da Assembleia Geral 

de 2000 visando revogar as legislações discriminatórias até 2005. 

 



 

 

b) [ACRESCENTAR: prover acesso universal a serviços essenciais, reabilitação, justiça e 

medicamentos para todas as vítimas/ sobreviventes de violência de gênero e] até 2030 

acabar com [ACRESCENTAR: todas as formas de] violência contra mulheres e meninas35 

 

b) “Acabar com a violência contra as mulheres e meninas em todas as suas formas até 2030, 

[ACRESCENTAR: inclusive por campanhas de prevenção sustentadas e pela garantia de 

acesso universal aos serviços críticos para os sobreviventes de violência baseada em gênero e 

sexo”] Observação: Da mesma forma, e de acordo com o que consta na declaração conjunta 

dos Estados Membros a este Grupo de Trabalho Aberto, o conteúdo dessas metas deve ser 

mais específico e concreto como o proposto anteriormente. Nota-se a existência de inúmeros 

acordos sobre ‘acesso universal a serviços essenciais’, incluindo a  Comissão sobre o Status 

da Mulher 57 parágrafo 34iii) e todas as conferências regionais da  Conferência 

Internacional em População e desenvolvimento Pós 2015. 

 

c) até 2030 assegurar acesso igualitário [ACRESCENTAR: universal e gratuito] à educação em 

todos os níveis [ACRESCENTAR: com foco nas mulheres e crianças mais marginalizadas, 

incluindo povos indígenas, minorias étnicas, portadores de necessidades especiais, 

habitantes de áreas rurais e migrantes] 

d) até 2030 assegurar oportunidades igualitárias para mulheres e salários iguais para trabalhos 

iguais37 

e) até 2030 assegurar acesso igualitário a e controle de bens e recursos, incluindo [ACRESCENTAR: 

terra, propriedade, patrimônio e recursos produtivos, incluindo ainda] gestão de recursos 

naturais38 

f) assegurar participação igual[ACRESCENTAR: influência] e liderança de mulheres  nos processos 

decisórios [ACRESCENTAR: sociais, econômicos e políticos] [em todos os níveis], em 

instituições públicas e privadas39 [ACRESCENTAR: incluindo cenários de conflito e desastre e 

gestão ambiental]  

 

f) “Assegurar participação igualitária e de liderança de mulheres no âmbito de instituições 

publicas e privadas de tomada de decisão, [ACRESCENTAR: incluindo cenários afetados por 

conflitos e desastres e na gestão ambiental’] 

Observação: É relevante ressaltar o detalhe especificado no final, pois das vulnerabilidades 

específicas de gênero, necessidade e importância do papel das mulheres no processo de 

peacebuilding, gestão de recursos naturais e responsabilidade humanitária, eles tendem a ser 

especialmente excluídos da área de tomada de decisão. 

 

g) até 2030 acabar com [ACRESCENTAR: práticas prejudiciais contra mulheres e meninas, 

especialmente] casamentos forçados e precoces de crianças [ACRESCENTAR: e mutilação de 

genitália feminina] 

g) “Acabar, até 2030 [ADIÇÂO: com práticas prejudiciais contra Mulheres e Meninas, 

especialmente casamentos infantis, prematuros e forçados e mutilação genital feminina”] 

Observação:  ‘práticas prejudiciais’ parecem ter sido removidas inteiramente desde a ultima 



 

 

versão do documento das Áreas Focais (previamente encontrado sobre saúde); existem 

múltiplos acordos que tratam da proposição feita acima; e esta formulação permite uma 

adequação maior às diferentes realidades nacionais com uma adicional especificidade sobre as 

formas de práticas prejudiciais como os denominados crimes de honra, entre outros. 

“Assegurar acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e [ACRESCENTAR: direitos para 

todas as mulheres e adolescentes”] [Excluído: reprodutivo], até 2030 

 

h) até 2030reduzir o trabalho doméstico não remunerado [ACRESCENTAR: até 2030 reduzir e 
redistribuir o trabalho doméstico e de acompanhamento não remunerado por meio de 
responsabilidade compartilhada entre Estado, setor privado, comunidades, mulheres e 
homens, e assegurar que os cuidados sejam incorporados a sistemas de proteção social por 
meio de subsídios, serviços e benefícios que maximizam a autonomia das mulheres.]41 

 

i) [ACRESCENTAR: até 2030, assegurar acesso universal a direitos sexuais e reprodutivos, à 

saúde sexual e reprodutiva e à educação sexual abrangente para garantir autonomia sexual, 

corporal e reprodutiva, livre de estigmas, coerção, discriminação e de violência para 

mulheres e crianças] até 2030 assegurar acesso universal à saúde sexual e reprodutiva, e direitos 

reprodutivos42 

 

i) Observação: O escrito acima ‘direitos sexuais e reprodutivos, à saúde sexual e reprodutiva’ 

reflete as propostas de muitos Estados Membros durante as sessões do Grupo de Trabalho 

Aberto. Isso inclui a declaração conjunta de Junho de 2013 e Fevereiro de 2014; Assim como as 

sessões anteriores – notando que a nota 42 do atual document das Áreas Focais é uma lista 

incompleta dos Estados Membros sobre o explicitamente afirmado ‘direitos sexuais e 

reprodutivos, à saúde sexual e reprodutiva’. 

Observação: A formulação preferida para essa meta é: ‘Assegurar que a saúde e direitos 

sexuais e reprodutivos de todas as mulheres e adolescentes sejam respeitados e protegidos’, 

fazendo alusão ao conjunto concreto, associando reformas legais e de políticas públicas 

necessitadas para cumprimento completo disso. 

 

j) promover a disponibilidade de dados desagregados de gênero [ACRESCENTAR: e análises dos 

direitos humanos acerca do impacto de orçamento e políticas tributárias entre grupos 

desfavorecidos] para melhoras políticas igualitárias de gênero, incluindo orçamentos sensíveis ao 

gênero43 

[ACRESCENTAR: k) Remoção de barreiras legais e políticas que dificultam o acesso a serviços 

de saúde sexual e reprodutiva e eliminar leis e práticas prejudiciais que criminalizam 

autonomia sexual e reprodutiva.] 

 

Meios apropriados de implementação 

 

Comentários: 

 

Os papéis das mulheres devem ser examinados em três áreas (participação social ou cidadã, 

econômica e política). 



 

 

 

Um indicador da eliminação de práticas tradicionais prejudiciais, incluindo mutilação da genitália 

feminina, deve ser observado. Incentivando a referência ao fim da violência contra mulheres e 

meninas, uma área concreta que deve ser notada é o “acesso universal a serviços essenciais, 

reabilitação, justiça e medicamentos para todas as vítimas/ sobreviventes de violência de gênero”. 

Além disso, corrigindo o impacto desproporcional do trabalho doméstico não remunerado sobre 

mulheres e crianças deve ser observado, incluindo políticas de auxílio à família que permitam que 

as mulheres (incluindo mulheres portadoras de necessidades especiais, que vivem com HIV e 

outras) equilibrem responsabilidades produtivas e reprodutivas (como por meio de licença 

maternidade e paternidade, cuidado acessível para crianças e para idosos). 

 

Área prioritária 6. Água e saneamento 

 

Água e saneamento para um mundo sustentável 

a) até 2030, [ACRESCENTAR: assegurar o direito a água e saneamento, e] prover acesso 

universal à água [ACRESCENTAR: potável e sustentável], saneamento e higiene acessíveis 

[ACRESCENTAR: incluindo casas, escolas, agências de saúde, lugares de trabalho e campos de 

refugiados, progressivamente eliminando diferenças no acesso, incluindo desigualdade 

baseada em gênero, idade e deficiência]  especialmente para mulheres e crianças45 

b) até 2030, melhorar a gestão de uso, reciclagem e reutilização da água em x% [ACRESCENTAR: e 

assegurar que as ações sejam eficientes, sustentáveis, tenham base científica e sejam 

sensíveis ao clima] 46 

c) até 2030, melhorar a eficiência do uso da água47 em x% em todos os setores, com foco especial na 

agricultura48 

d) implantar recursos de água integrados [ACRESCENTAR: sustentáveis, participativos, 

responsáveis e sensíveis ao clima] e gestão [ACRESCENTAR: da bacia hidrográfica], incluindo 

operação apropriadas entre-fronteiras49 

e) até 2030, fazer com que extração de água doce esteja alinhada ao fornecimento, à proteção e ao 

restabelecimento de ecossistemas, oferecer serviços relacionados à água50 

f) até 2030, melhorar significativamente a qualidade da água, eliminar a poluição e o despejo de 

materiais tóxicos em corpos hídricos e proteger aquíferos51 

g) investir em tecnologia de coleta e armazenamento de água e duplicar a coleta de água pluviais 

até 203052 

h) [ACRESCENTAR: melhorar o investimento em adaptação e resiliência e] diminuir em x% a 

mortalidade e lesões sérias e diminuir perdas econômicas causadas por desastres relacionados à 

água até 203053 

 

 

Meios apropriados de implementação 

 

Área prioritária 7. Energia 

Assegurar acesso a energia financeiramente acessível, sustentável e confiável 

[ACRESCENTAR: segura] moderna para todos 



 

 

a) até 2030, assegurar acesso universal a serviços [ACRESCENTAR: financeiramente acessíveis, 

seguros e confiáveis]modernos de energia sustentável54 

b) duplicar55 a parcela de energia renovável na matriz energética [ACRESCENTAR: e assegurar 

que pelo menos 45% do uso de energia primária seja proveniente de fontes renováveis] até 

203056 

c) [ACRESCENTAR: triplicar] duplicar57 a taxa global de melhoria da eficiência energética, 

incluindo edifícios, indústria, agricultura e transporte, até 2030 [ACRESCENTAR: e melhorar a 

intensidade da energia (energia/ unidade PIB) para ao menos 4.5% ao ano]58 

d) até 2030, aumentar em até x% a distribuição de tecnologias energéticas limpas ou de baixa – ou 

zero – emissão, incluindo biomassa sustentável e fogões avançados59 

e) [ACRESCENTAR: Tomar medidas imediatas para eliminação progressiva de combustível 

fóssil, subsídios à produção e ao consumo de energia nuclear, e ao mesmo tempo protegendo 

populações de baixa renda e vulneráveis dos impactos negativos,  deslocando este apoio 

para o fornecimento do acesso universal à energia, alternativas de energia renovável e de 

eficiência energética.] por meio da eliminação progressiva de subsídios de combustível fossil6061 

 

 

Meios apropriados de implementação 

 

Comentários: 

Objetivos específicos devem estar alinhados com a ciência. Princípios de precaução, do “poluidor-

pagador” e das responsabilidades comuns mas diferentes (CBDR)devem ser observados. 

 

Para ser sustentável e efetivo visando  acabar com as desigualdades, os ODSs devem elaborar 

ligações concretas entre políticas macroeconômicas e sociais. 

 

Área prioritária 8. Crescimento econômico [ACRESCENTAR: desenvolvimento], empregos e 

infraestrutura 

Promover crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentado, e empregos decentes 

para todos  

 

Observação: A parcela da atividade financeira no volume total de negócios da economia global 

aumentou muito e, portanto, tem uma maior influência no funcionamento da economia real. 

Como o domínio do setor financeiro cresceu, a parcela de investimentos na economia real 

diminuiu. Para se alcançar os Objetivos de Desesenvolvimento Sustentável (ODSs) é necessário 

reverter essa tendência com uma mudança para um modelo de economia em que o setor 

financeiro sirva à economia real que deve ser baseada nos Direitos Humanos Universais, reduzir 

desigualdade e abrangir nossa responsabilidade como mantenedores dessa criação. Isso não pode 

ser alcançado se o setor financeiro (mercados, instituições, elites) for a principal força da 

economia atual. Uma re-regulamentação financeira é necessária para possibilitar essa mudança. 

Com o objetivo de ser sustentável e eficaz na busca pelo fim das desigualdades, é imperativo que 

os ODSs promovam uma relação real entre políticas públicas de macroeconomia  e políticas 

públicas sociais que são, atualmente, incoerentemente desconectados como se estivessem em 

categorias separadas e independentes. 



 

 

 

a) [ACRESCENTAR: desenvolvimento econômico é inclusivo, orientado para os menos 

favorecidos e sustentável por meio da redução de desigualdades de renda entre as camadas 

mais alta e mais baixa da população] [OU REFORMULAR ASSIM: priorizar e] sustentar o 

crescimento da renda da parcela 40% mais baixa da distribuição de renda de cada país  

[ACRESCENTAR: incluindo por meio de sistemas tributários progressivos e políticas de 

redistribuição], para reduzir renda até 2030 [ACRESCENTAR: a um nível suficiente para 

reduzir desigualdades de renda até 2030, enquanto que assegurando que as economias 

operem dentro de limites ecologicamente seguros] 62 

[ACRESCENTAR: b) países devem introduzir progressivamente na contabilidade nacional 

outros índices de medição do progresso além do PIB, juntamente com a o treinamento em 

estatísticas de apoio] 

b) atingir emprego pleno e produtivo e decente para todos que o busquem, incluindo grupos 

marginalizados até 203063 

c) reduzir pela metade o número de jovens desempregados, fora da escola ou dos estudos em geral 

até 202064 

d) até 2030, melhorar em até x% a produtividade [ACRESCENTAR: e eficiência] de energia e 

recursos de atividades econômicas65 e reduzir em y% o desperdício e as emissões por unidade 

[ACRESCENTAR: para assegurar que as economias operem dentro de limites ecologicamente 

seguros]66 

e) criar um clima apropriado para pequenas e médias empresas, empreendedorismo e inovação até 

202067 

f) aumentar a distribuição de setores e atividades de alta produção da economia e fortalecer 

capacidades produtivas por meio de avanços tecnológicos  e maior agregação de valor, com um foco 

particular para os países menos desenvolvidos [ACRESCENTAR: ao mesmo tempo que 

assegurando que as economias operem dentro de limites ecologicamente seguros]69 

g) desenvolver infraestrutura sustentável e acessível a todos70, [ACRESCENTAR: que não 

prejudique pessoas ou o meio ambiente], atentando para as necessidades de países em situações 

especiais71, e até 2030 prover acesso a infraestrutura básica e serviços para 100% das populações 

rurais72 

h) proteger os direitos de todos os trabalhadores, incluindo trabalhadores migrantes, em 

observância com os direitos estabelecidos pela Organização Internacional do Trabalho73 

i) acabar com trabalho infantil até 203074 

j) incentivar a formalização de[ACRESCENTAR: apoiar a transição do] setor de atividades 

informais e empregos para ambientes mais estáveis e formais] 75 

 [ACRESCENTAR: k) até 2030 trabalhadores mais velhos devem ter acesso à educação e 

treinamento vocacional, re-capacitação ou outros meios de manter sua empregabilidade] 

 [ACRESCENTAR: l) proteção da seguridade social,  acesso a crédito para os jovens, mulheres 

e grupos vulneráveis e infraestrutura atenta ao clima com melhoria da resistência a 

desastres] 

 

Comentários 
 



 

 

Esta área prioritária elabora melhor do que versões anteriores as questões relacionadas ao 

crescimento sustentável e inclusivo. Entretanto, não assegura suficientemente o crescimento 

econômico sustentável como prometido no título. 

Deve-se contemplar as condições para uma prosperidade compartilhada, como, por exemplo, 

companhias que paguem impostos para o país onde operam, assim aumentando os recursos 

financeiros internos desse país.  

Não há propostas de como evitar crises econômicas e financeiras futuras.  

 

Políticas macroeconômicas e sistemas reguladores e fiscais são cruciais e devem ser recolocadas, 

como na versão anterior; e essas dimensões especificadas por meio da incorporação de indicadores 

alternativos ao PIB, dívida pública, uma estrutura sustentável para empréstimos, regulação 

financeira, subsídios agrícolas e de combustível fósseis prejudiciais, princípios do “poluidor-

pagador”, direitos autorais e intelectuais, taxas de câmbio, fluxos financeiros ilícitos, transparência 

e assim por diante. 

 

O setor privado deve, no mínimo, não prejudicar. A estrutura de trabalho deve refletir o consenso 

internacional de que os governos possuem o dever de proteger os direitos humanos por meio da 

fiscalização e da regulamentação de atores privados, especialmente atores financeiros privados e 

ligados a negócios, para garantir na prática que os direitos humanos e do meio ambiente sejam 

respeitados, incluindo nas atividades trans-fronteiriças. Os objetivos devem se basear nos 

princípios de Ruggie das Nações Unidas para negócios e direitos humanos e apoiar um novo tratado 

vinculativo sobre responsabilidade corporativa, incluindo requisitos de notificação obrigatória 

sobre as responsabilidades sociais, ambientais e econômicas das empresas utilizando um modelo 

país-a-país/ projeto-a-projeto. 

 
Área prioritária 9. Industrialização e promoção de igualdade entre as nações 

 

Promover industrialização sustentável e igualdade entre as nações 

 

a) assegurar espaço adequado e um ambiente favorável às políticas para o desenvolvimento 

industrial, incluindo incentivo ao empreendedorismo industrial e formação de empresas com 

inclusão de  pequenas e médias empresas77 

b) criar empregos decentes dentro do setor industrial e promover um desenvolvimento pleno de 

empregos 78 

c) atingir níveis de alta produtividade em setores industriais de todos os países79 

d) até 2030, aumentar a diversidade industrial particularmente de países em desenvolvimento, com 

foco rumo a atividades de maior valor agregado80 

e) até 2030, aumentar em x% o uso eficiente de recursos na indústria81, reduzir em y% o uso de 

produtos químicos prejudiciais e a geração de dejetos82, e diminuir em z% a intensidade das 

emissões de carbono do  [ACRESCENTAR: das economias  (CO2e/GDP-ppp) contra baseline 

histórica de xxxx, especialmente no] setor industrial83 

f) aumentar em x a distribuição de produtos e serviços ambientalmente sustentáveis em PIB84 

 



 

 

g) até 2020, implantar planos e medidas para fortalecer as capacidades tecnológicas de setores 

industriais, incluindo planos para acelerar o desenvolvimento e a adoção de tecnologias e processos 

industriais ambientalmente saudáveis85 

h) até 2030, retroajustar x% das indústrias existentes em nível global baseando-se em energia e 

tecnologias eficientes em recursos e processos industriais ambientalmente saudáveis  

[ACRESCENTAR: i) reduzir a desigualdade econômica dentro dos países [até x%] e entre os 

mesmos [até y%], incluindo sistemas tributários progressivos e mecanismos distributivos 

em nível nacional e internacional.] 

 

Meios apropriados de implantação 

 

Comentários: 

Beyond 2015 recomenda cautela em relação a qualquer referência a aumentar a produtividade 

(ponto 9 c), uma vez que disso se poderá inferir uma inclusão de produtividade do trabalho e, como 

tal, levar à redução do tamanho da força de trabalho.  

 

A importante referência a avaliações dos impactos ambientais e sociais foi perdida nesta versão e 

deve ser incluída na área prioritária que se ocupa do crescimento econômico e da infraestrutura 

(área 8). 

 

Estamos bastante preocupados com a extinção da Área Prioritária 12: “Promoção da Igualdade”. O 

fato do GTA estar tentando promover a igualdade em diversas áreas prioritárias, buscando integrá-

la à “industrialização e crescimento”, aponta para uma abordagem das desigualdades somente 

através do prisma de crescimento econômico. Isso enfraquece o princípio de “não deixar ninguém 

para trás” e parece colocar a economia de gotejamento como motor principal do desenvolvimento 

sustentável. A igualdade é fundamental e deve figurar em cada área prioritária, mas também deve 

constituir uma área prioritária específica. Pedimos aos Estados Membros que sigam pressionando 

para a inclusão da igualdade como uma área separada. 

 
Área prioritária10. Cidades e moradias sustentáveis 
 

Construir cidades e moradias inclusivas, seguras e sustentáveis 

 

a) Até 2030, garantir acesso universal a moradia e serviços básicos apropriados e acessíveis 

[ACRESCENTAR: e a um ambiente saudável]para todos86,[ACRESCENTAR: e garantir que todas 

as pessoas possam viver uma vida digna em assentamentos adequados ao seu contexto 

social e modo de vida]e eliminar condições de vida semelhantes à favela em todos os lugares 87 

b) Até 2030, prover o acesso a um transporte seguro, acessível, barato e sustentável para todos88, 

melhorar a segurança rodoviária e a qualidade do ar nas cidades90 

c) fortalecer as capacidades para o planejamento e a gestão urbana integrados91 

d) até 2030, reduzir os impactos  ecológicos das cidades em x%92 

e) até 2020, aumentar em x% o número de cidades que adotam e implantam políticas públicas e um 

planejamento visando a resiliência e adaptação às mudanças climáticas e aos desastres naturais 93 



 

 

f) até 2030 fortalecer a coesão social e segurança das pessoas, e garantir o acesso universal a 

espaços públicos seguros e inclusivos 94 

g) até 2030 garantir que todas as cidades sejam acessíveis e ofereçam oportunidades a pessoas 

portadoras de necessidades especiais95 

h) proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo96 

 

Meios de implantação apropriados 

 

 

Comentários:  

 

O GAT deve inserir novamente uma referência aos laços econômicos e sociais positivos entre 

cidades, áreas periurbanas e rurais, uma vez que as cidades dependem dos serviços prestados pelas 

áreas rurais que se situam em seu entorno.   

 

Área prioritária 11. Consumo e Produção Sustentáveis 

 

Promover padrões de consumo e produção sustentáveis 

 

a) até 2030 alcançar um gerenciamento e uso sustentável dos recursos naturais97 

b) até 2030, redução de resíduos em x% por meio da prevenção, redução, reciclagem e 

reutilização98. 

c) melhorar a produtividade dos recursos das atividades econômicas em x%99, inclusive por meio 

de redes de fornecimento sustentáveis até 2030100 

d) até 2030 [ACRESCENTAR: reduzir o consumo geral com a redistribuição de recursos para 

comunidades pobres e países pobres. Isso requer uma mudança de valores, de estilo de vida, 

a redução do consumo (de água, energia, comida, por exemplo), reconfigurando os modos de 

produção, e]redobrar esforços de conscientização sobre a criação de uma cultura da auto-

suficiência e de estilos de vida sustentáveis101, inclusive informações sobre sustentabilidade de 

produtos e serviços102 

e) até 2020, estimular incentivos econômicos que promovam padrões de consumo e produção 

sustentáveis, inclusive por meio da abordagem que considera o ciclo de vida do 

produto[ACRESCENTAR: aumentar a produção de alimentos com foco na nutrição e a redução 

na produção e no consumo de alimentos industrializados.]103 

f) até 2030 aumentar em x pontos percentuais a participação das empresas que apresentarem 

relatórios de[ACRESCENTAR: prestação de contas]responsabilidade104 social e ambiental, 

inclusive relatoria integrada105 

g) até 2030, todos os atores do setor financeiro terão incorporado os princípios do 

desenvolvimento sustentável em suas práticas de negócios106 

h) criar incentivos para o turismo sustentável107 

[ACRESCENTAR: i) incorporação de externalidades na produção de modelos e na 

precificação, ou seja, contabilidade do custo total. 



 

 

j) medição dos impactos mundiais de consumo e produção, por exemplo em relação a água, 

matérias-primas, uso de terras e emissões de gás de efeito estufa, com o objetivo de uma 

redução de x%até 2030. 

k) estimular o setor privado a lidar com todos os aspectos de seu próprio consumo e 

produção, inclusive a necessidade de encurtar as redes de fornecimento o máximo possível] 

 

Meios de implantação apropriados 

 

Comentários:  

 

Esta Área Prioritária continua a discutir a sustentabilidade nos padrões de produção e consumo, e 

não inclui a prioridade que se deve focar na mudança de estilo de vida ou na redução do consumo. 

Não menciona o tripé da sustentabilidade como forma de medir o desempenho de empresas como 

uma alternativa ao clássico crescimento econômico.  

 

A prestação de contas empresarial precisa ser incorporada, além de relatoria social, ambiental e 

econômica obrigatória e padronizada para todos os países.  

 

Esta AP deve mencionar a importância da governança para o alcance de padrões sustentáveis, 

como, por exemplo, os impostos verdes.   

 

Área prioritária 12. Mudanças climáticas 

 

Agir de maneira urgente e significativa para diminuir os impactos e se adaptar às mudanças 

climáticas 

Estabelecer um objetivo relativo às mudanças climáticas com base no resultado da COP21 da 

UNFCCC 

 

a) manter o aumento da média da temperatura mundial abaixo de x[ACRESCENTAR: 1.5]°C de 

acordo com acordos internacionais108 

b) adquirir resiliência e capacidade de adaptação aos perigos decorrentes do clima 

[ACRESCENTAR, principalmente]em todos os países vulneráveis[ACRESCENTAR: todas as  

comunidades vulneráveis e pobres] 

c) integrar adaptação ao clima e redução de emissões aos planos de desenvolvimento e estratégias 

de redução da pobreza110[ACRESCENTAR: de baixo carbono e que englobem toda a economia] 

d) introduzir instrumentos e incentivos para [ACRESCENTAR: eliminar o investimento em 

combustíveis fósseis ao mesmo tempo em que se aumentam]os investimentos em soluções de 

baixo carbono [ACRESCENTAR: em infraestrutura, indústria, agricultura, transporte, energia 

e todos os setores da economia]além de infraestruturae  indústria e outros setores111 

e) aperfeiçoar a educação e conscientização a respeito da mudança climática [ACRESCENTAR: e 

garantir que todos os atores – desde o indivíduo, passando pelo setor privado até o Estado– 

contribuam para a redução de seu impacto nas mudanças climáticas de forma concreta e 

mensurável.] 



 

 

 

Meios de implantação apropriados 

 

Comentários:  

 

Dado que os ODS  sobre mudanças climáticas não deveriam condicionar ou mesmo contradizer o 

resultado da COP21 em Paris, esta parece ser uma abordagem sábia e prudente. Ela enfatiza a 

importância de um acordo de caráter compulsório no âmbito do processo da UNFCCC. Ao mesmo 

tempo, ela destaca a importância e a urgência de se abordar a mudança climática como uma 

questão de desenvolvimento, e deve incluir menções de ações para a redução, mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas. 

 

 

Área prioritária 13. Preservação e uso sustentável dos recursos marinhos, oceanos e mares 

 

Agir de maneira urgente e significativa pela preservação e uso sustentável dos recursos 

marinhos, oceanos e mares  

 

a) até 2030, prevenir, controlar e reduzir em x% a poluição marinha e o despejo de resíduos e 

dejetos nas águas, inclusive os oriundos de atividades terrestres112 

b) até 2030, recuperar e proteger ecossistemas marinhos [ACRESCENTAR: inclusive a 

biodiversidade marinha,população de peixes, áreas marinhas costeiras e em alto mar]da 

destruição113, inclusive detendo e prevenindo a acidificação dos oceanos114 

c) até 2030, regulamentar a pesca para restaurar as populações de peixes a níveis ecologicamente 

seguros que possam produzir um rendimento máximo sustentável 115, e apoiar a pesca artesanal 

sustentável [ACRESCENTAR: e criar um ambiente favorável para a gestão de comunidades 

baseadas na pesca]116 

d) desenvolver e garantir a plena aplicação dos regimes regionais e internacionais em vigor de 

governança dos oceanos e mares, incluindo os recursos em áreas além das jurisdições nacionais 117 

e) até 2020, eliminar a pesca e as práticas de pesca119 destrutivas ilegais, não declaradas e não 

regulamentadas118 

f) estabelecer áreas marinhas protegidas, de acordo com o direito internacional 120 

g) até 2030, eliminar subsídios à pesca que contribuam para a sobrecapacidade e a sobrepesca121 

 

Meios de implantação apropriados 

 

Área prioritária 14. Ecossistemas e biodiversidade 

 

Proteger e recuperar os ecossistemas terrestres e deter a perda de biodiversidade 

a) até 2020, deter a perda de toda a biodiversidade, inclusive os habitats, e proteger espécies 

ameaçadas122 

b) até 2020 assegurar a preservação e o uso sustentável dos ecossistemas, incluindo por meio da 

restauração de ecossistemas em estado crítico de degradação123 



 

 

c) manter a diversidade genética tanto de espécies cultivadas quanto de suas variantes silvestres124 

d) até 2030 assegurar a gestão sustentável de todos os ecossistemas126 de floresta125e montanha, 

detendo o desmatamento e aumentando o reflorestamento127em x% [ACRESCENTAR: respeitando 

o direito das comunidades locais, bem como os direitos da natureza] 

e) até 2030, alcançarmos um mundo neutro em matéria de degradação128 

f) garantir[ACRESCENTAR: o acesso e o gerenciamento equitativo dos recursos naturais]e a 

partilha justa e equitativa dos benefícios derivados dos ativos naturais, incluindo os recursos 

genéticos129 

g) acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies ameaçadas 130 

h) até 2030, eliminar espécies exóticas invasoras 131 

i) garantir[ACRESCENTAR: implementar plenamente os compromissos internacionais e os 

acordos ambientais existentes e garantir a boa governança, o que inclui transparência e 

participação no processo de tomada de decisão relativo ao uso dos recursos naturais, o 

acesso à informação ambiental, o acesso equitativo aos recursos, com consentimento livre, 

prévio e informado das comunidades locais,]inclusão das comunidades indígenas e locais nos 

processos decisórios e promoção do conhecimento tradicional dos povos indígenas 132 

 

Meios adequados de implantação 

 

Comentários:  

 

Esta nova versão exclui a determinação dos limites ao desmatamento e à "conversão de florestas 

em terras de cultivo", o que pode deixar aberto para fazer referências, também, às plantações,  à 

urbanização, às indústrias extrativas, etc - uma crítica ao último documento. 

 

A AP deve enfatizar a boa governança em termos de transparência nos processos decisórios sobre o 

uso dos recursos naturais e o acesso à informação ambiental, e reiterar a importância da plena 

implantação dos compromissos internacionais e os acordos ambientais existentes. 

 

Área prioritária 15. Meios de implantação/Parceria global para o desenvolvimento 

sustentável 

 

Fortalecer a parceria global para o desenvolvimento sustentável 

 

Meios de implantação 

 

[ACRESCENTAR:  

Todos os meios de implantação devem respeitar os direitos humanos dos indivíduos, devem 

ser totalmente coerentes com os acordos existentes no campo dos direitos humanos e 

garantir o pleno cumprimento dos compromissos internacionais e acordos multilaterais 

existentes, como por exemplo os relacionados à biodiversidade, gestão da terra e dos 

oceanos, recursos naturais e mudança climática, entre outros.]  

 



 

 

Comércio: 

 

a) [ACRESCENTAR: estabelecer até 2030]promover sistemas financeiros e comércios 

multilaterais abertos, baseados em regras e leis, não-discriminatórios e igualitários133, que devem 

também estar de acordo com mandato agrícola da Rodada de Doha da OMC134 

b) oferecer acesso [ACRESCENTAR: equilibrado e livre de tarifas]amaior mercado livre de tarifas 

e livre de quotas para aos países menos desenvolvidos, conforme as decisões da Organização 

Mundial do Comércio135 

 

b) Fornecer mais isenção de impostos e práticas de livre Mercado [ACRESCENTAR: Isenção 

balanceada de impostos em especial para os países menos desenvolvidos e manutenção das 

decisões tomadas pela Organização Mundial do Comércio (OMC)].  

 

c) [ACRESCENTAR: até 2030 estabelecer um acesso livre e justo]melhorar o acesso ao mercado 

para exportações de produtos agrícolas e industriais oriundas de países em desenvolvimento, 

especialmente dos Países Menos Desenvolvidos,136e pelo menos dobrar a participação dos PMDs 

nas exportações mundiais até 2020137 

 

Comentários:  

 

As metas devem reformar os sistemas de comércio para promover a igualdade entre os parceiros 

comerciais, reconhecendo a necessidade de ser dar tratamento especial e diferenciado aos países 

em desenvolvimento, e de uma distribuição mais igualitária dos lucros ao longo da cadeia de valor, 

por x% sobre o número y de anos. 

 

 

Transferência de tecnologia, capacidades tecnológicas: 

 

d) intensificar a cooperação regional e internacional para a ciência, tecnologia e inovação e para a 

pesquisa voltada ao encontro de soluções138, e intensificar a partilha de conhecimento, 

nomeadamente por meio da cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular 139 

e) [ACRESCENTAR: estabelecer e apoiar um mecanismo para a]promoção transferência e 

difusão de tecnologias limpas e ambientalmente saudáveis para os países em desenvolvimento140 

f) operacionalizar por completo o Technology Bank e Mecanismos de Capacitação em Ciência 

Tecnologia e Inovação (STI, em inglês) para os PMDs141 

g) fortalecer as instituições e reforçar as capacidades nos países em desenvolvimento para realizar 

 a pesquisa, desenvolvimento e adaptação de tecnologias, inclusive tecnologias limpas e 

ambientalmente saudáveis142 

h) apoiar plenamente a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças 

comuns de países em desenvolvimento, nomeadamente os países menos desenvolvidos143 

[ACRESCENTAR: incluindo o uso de medidas de flexibilidade acordadas na Rodada de Doha 

para a transferência de tecnologia visandoà redução dos custos de produção de 

medicamentos.] 



 

 

 [acrescentar: i) apoiar plenamente pesquisa e desenvolvimento ligados a doenças 

relacionadas com a nutrição, incluindo as doenças não transmissíveis, como obesidade e 

diabetes.] 

 

 h) apoiar plenamente a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as 
doenças comuns de países em desenvolvimento, nomeadamente os países menos 
desenvolvidos [ACRESCENTAR: incluindo o uso de medidas de flexibilidades acordadas 

na rodada de Doha para a transferência de tecnologia visando a redução dos custos da 

produção de medicamentos.] 

 

Financiamento e sustentabilidade da dívida: 

 

i) [ACRESCENTAR: Garantir o financiamento adequado para o desenvolvimento, com base no 

Consenso de Monterrey, com um foco especial nas necessidades dos países menos 

desenvolvidos e dos países de baixa renda, garantindo] plena implementação pelos países 

desenvolvidos dos compromissos da APD conforme um calendário acordado144e com base em 

princípios acordados145 

j) mobilizar recursos financeiros adicionais146oriundos de várias fontes147, incluindo a redução do 

custo das remessas148[ACRESCENTAR: e criar uma taxa especial para o setor financeiro para 

apoiar o desenvolvimento.] 

 

j) Mobilizar recursos financeiros adicionais de múltiplas fontes incluindo a redução de custos de 

remessas [ACRESCENTAR: e a criação de um comprometimento especial do setor 

financeiro com o Desenvolvimento Sustentável.] 

 

k) incentivar o investimento estrangeiro privado de longo prazo e finanças inclusivas149 

l) assegurar recursos financeiros adequados para investimento no desenvolvimento sustentável150 

[ACRESCENTAR: por meio de políticas públicas específicas, com mecanismos formais de 

prestação de contas, voltados para o financiamento de projetos com base na meritocracia] 

 

l) Assegurar recursos financeiros para investimentos em Desenvolvimento Sustentável 

[ACRESCENTAR: através de políticas públicas específicas com mecanismos formais de 

transparências e prestação de contas voltados para projetos de financiamento baseados na 

meritocracia.]  

 

m) garantir a sustentabilidade da dívida e anulação da dívida151 

n) [ACRESCENTAR: estabelecer governança totalmente inclusiva e participativa e]promover 

processos decisórios inclusivos, participativos tanto em nível nacional e internacional152, incluindo 

a conclusão de reformas para aumentar a participação efetiva dos países em desenvolvimento nas 

instituições financeiras internacionais153 

o) fortalecer a mobilização de recursos domésticos, inclusive pela[ACRESCENTAR: implantação 

de um sistema tributário progressivo,]melhora na arrecadação de impostos e na eficiência do 



 

 

gasto público, reduzindo fraude e a evasão fiscal, melhorando a recuperação de ativos roubados, e o 

fortalecimento dos sistemas de aproveitamento da poupança interna para o investimento154 

 

o) Fortalecimento de recursos domésticos de mobilização incluindo pela [ACRESCENTAR: 

implementação de um sistema de taxação progressiva,] melhora na coleta dos impostos e 

eficiência nos gastos públicos, redução de fraudes e evasão fiscal,  melhora na recuperação de 

recursos roubados, e fortalecimento do aproveitamento de sistemas domésticos de poupança e 

investimento.  

Observação: O relatório da Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL) 

mostra que em quase todos os países da nossa região, os recursos internos não são suficientes 

para financiar o desenvolvimento nacional incluindo questões de gênero e saúde, mas 

especialmente nos casos de países com altas taxas de miséria e extrema pobreza  

Conclui-se dizendo que é necessário um “acordo fiscal para aumentar as receitas geradas pelos 

impostos pela mudança da estrutura de taxação para um sistema progressivo em todo o mundo”. 

É necessário e nós o apoiamos ”para a implementação de mecanismos inovadores como taxas 

globais especialmente para as taxações de operações financeiras“. Esse será o meio pelo o qual 

será efetivamente garantido uma agenda de Desenvolvimento Sustentável para todos.  

 

p) promover contratos públicos sustentáveis, nomeadamente por meio de metas nacionais155 

[ACRESCENTAR: q) Até 2030, incentivar recursos financeiros de todas as fontes, incluindo a 

mobilização e a alocação de recursos internos, e aumentar a prioridade à equidade de 

gênero na assistência oficial ao desenvolvimento, bem como a criação de mecanismos 

inovadores de financiamento voluntários. 

 

r) Aumentar em x% os orçamentos para tratar de questões ligadas aos direitos humanos e à 

equidade de gênero nos quadros de planejamento estratégico das instituições financeiras 

intergovernamentais e nacionais] 

 

 

Desenvolvimento das capacidades: 

 

q) aumentar em x% globalmente o número de bolsas de estudo para estudantes de países menos 

desenvolvidos para que possam se inscrever em programas de ensino superior em países 

desenvolvidos e em outros países em desenvolvimento, com foco em ciência, engenharia e gestão156 

r) fortalecer consideravelmente a capacidade de coleta de dados e análise de desenvolvimento 

sustentável[ACRESCENTAR: incluindo dados quantitativos, qualitativos e participativos,]com 

foco na geração de dados [ACRESCENTAR: por renda, sexo, idade, raça, configurações urbanas 

/ rurais, etc] atuais e de alta qualidade157[ACRESCENTAR: que monitorem as áreas onde estão 

os mais pobres e mais marginalizados] 

[ACRESCENTAR: s) Desenvolver a capacidade da população local de pesquisar suas próprias 

realidades e desenvolver estratégias para responder de maneira eficaz aos problemas em 

suas comunidades 

ACRESCENTAR t) Possibilitar que todas as pessoas, em especial as comunidades pobres e 

marginalizadas, tenham acesso a informações atuais, de qualidade, acessíveis, confiáveis e 



 

 

desagregadas em todos os níveis, principalmente sobre quais recursos financeiros estão 

disponíveis, como são angariados e gastos, e no que eles resultam] 

 

r) O fortalecimento substancial de capacidades relacionadas com a coleta de dados sobre o 

Desenvolvimento sustentável e, também, pela análise desses com foco na geração de dados desagregados 

[ACRESCENTAR: de gênero, renda, idade, raça, ambiente rural/urbano, etc.]c de temporalidade e 

de alta qualidade 

Observação: Desagregar os dados de um número maior de pontos será essencial para alcançar os 

mais marginalizados.  

s) países progressivamente introduzem métodos expandidos [ACRESCENTAR: e 

multidimensionais] de medição do progresso além do PIB à contabilidade nacional, com 

desenvolvimento das capacidades em estatística de apoio em países em desenvolvimento158 

t) desenvolver e implantar programas de capacitação nos países em desenvolvimento, 

especialmente os países menos desenvolvidos, em apoio aos planos nacionais de execução dos 

objetivos de desenvolvimento sustentável, inclusive na agricultura, [ACRESCENTAR: 

nutrição,]água, energia, saúde, bem como na prevenção e redução de desastres e gestão 

sustentável dos recursos naturais 159 

 

Parceria global reforçada para o desenvolvimento sustentável 

 

u) envolver todos os stakeholders[ACRESCENTAR: inclusive as pessoas e suas organizações]na 

implementação dos ODS, inclusive por meio de parcerias eficazes, inovadoras e responsáveis em 

cooperação com os governos que mobilizam recursos financeiros, desenvolvem e disseminam 

tecnologias e proporcionam conhecimentos técnicos160 

 

u) Engajar todas as partes interessadas [ACRESCENTAR: incluindo as Organizações da 

Sociedade Civil (OSCs) ] na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

inclusive por parcerias efetivas, inovativas e transparentes de cooperação com governos que 

mobiliza recursos financeiros, desenvolvimento, a disseminação de tecnologias e proporcionam 

conhecimento técnico. 

Observação: Essas parcerias devem, também, focar-se nas OSCs como parceiros essenciais 

reconhecendo o seu papel central na implementação das ideias e proposições criadas pela 

agenda do Pós-2015. Atualmente, os modelos de parceria que são implementados reduzem a 

participação da Sociedade Civil para um parceiro subcontratador e de implementação, 

retirando todo o espaço possível para abordagens alternativas das discussões de Políticas 

Públicas. Por isso, programas relacionados com advocacy crítica, Direitos Humanos e 

engajamento civil estão recebendo cada vez menos atenção e recursos. 

Com isso, Nós recomendamos que as novas ideias e iniciativas no âmbito do desenvolvimento 

global incluam uma meta que promova parcerias entre a ONU, governos e a Sociedade Civil em 

todos os níveis. Ainda, Deve-se incluir indicadores que meçam a existência de um ambiente legal 

favorável para o trabalho da Sociedade Civil  e que se responsabilize pela implementação de 

recursos especificamente para trabalhos de advocacy. 

 



 

 

v) [ACRESCENTAR: estabelecer uma estrutura multinível de prestação de contas que opere 

nos níveis nacional, regional e local. Os Estados devem ser responsáveis por cada um desses 

três níveis pelo seu progresso em comparação com a realização progressiva desses 

objetivos]monitoramento regular e relatórios de progresso sobre os ODS dentro de um estrutura 

de prestação de contas compartilhada, incluindo os meios de implantação, a parceria global entre os 

Estados-Membros e as iniciativas e parcerias multi-stakeholders161 [ACRESCENTAR: que incluam o 

governo, as organizações da sociedade civil e o setor privado.] 

 

v)  Monitoramento regular com relatórios do progresso dos ODSs dentro de um quadro de 

responsabilização compartilhada, incluindo os meios de implementação, as parcerias globais de 

Estados Membros com iniciativas e parceiros interessados [ACRESCENTAR: o que inclui 

governo, OSCs e o setor provado.]  

 

w) [ACRESCENTAR: Garantir que as instituições financeiras internacionais, os governos e o 

setor privado respeitem os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável, e 

estabeleçam e mantenham um ambiente político e jurídico global que apoie as pessoas na 

reivindicação e realização de seus direitos humanos 

ACRESCENTAR: x) Assegurar que, até 2030, as condutas legais e sociais respeitem o fato de 

que espiritualidade, valores culturais e identidade contribuem para o bem-estar de todo o 

mundo e, em especial, para o bem-estar dos povos indígenas, além de formar a base para a 

resiliência cultural] 

 

Comentários:  

 

Falta um texto específico referente a uma estrutura de responsabilização, o que reduz a chance de 

sucesso. No entanto, é bem-vindo o fato de que nos ‘meios de implementação’ existam alguns 

elementos a partir dos quais se pode trabalhar. A prestação de contas de todos os atores deve estar 

na base de toda a agenda, e de todas as áreas prioritárias. 

 

 

Falta a criação de ambientes favoráveis para a sociedade civil, que deve ser adicionada. 

 

O texto deve tratar da transparência, da governança democrática e de mecanismos de prestação de 

contas de caráter compulsório, para todos os atores, incluindo as corporações multilaterais, e que 

sejam sustentados por meios de monitoramento e aplicação eficazes. Além disso, a agenda tem de 

estar apoiada em mecanismos nacionais participativos de prestação de contas, e ser reforçada por 

mecanismos regionais e internacionais de direitos humanos, tais como o mecanismo de Revisão 

Periódica Universal. 

 

No que diz respeito ao título dado à área prioritária: todas as áreas devem ser uma parceria global, 

a fim de cumprir o conceito de universalidade. Esta área prioritária deve ser mais ambiciosa e 

inspirar uma abordagem universal. Ela destoa dos demais objetivos base zero apresentados em 

outras partes da proposta. O mesmo documento, que se compromete com o emprego pleno e 



 

 

produtivo para todos, por exemplo, compromete-se apenas a "promover" o comércio livre e justo, o 

que demonstra pouco progresso além dos atuais acordos internacionais, não implantados. 

 

Área prioritária 16. Sociedades pacíficas, inclusivas, [ACRESCENTAR: segurança,]Estado de 

Direito e instituições capacitadas 

 

Sociedades pacíficas e inclusivas, Estado de Direito e instituições capacitadas 

 

Criando sociedades pacíficas e inclusivas: 

 

a) até 2030 reduzir em x% o crime, a violência162e a exploração, especialmente de 

crianças163emulheres164 incluindo por meio da redução do crime organizado165e do tráfico de seres 

humanos166[SUBSTITUIR  a) por três itens:  

a) Até 2030 reduzir em x% o crime, a violência e a exploração, principalmente de crianças e 

mulheres 

b) Pessoas de todos os grupos sociais se sintam seguros e confiem na segurança que lhes é 

fornecida 

c) Reduzir o comércio irresponsável de armas e os conflito em torno de commodities em X%, 

e reduzir a violência e outros impactos negativos associados com o comércio de drogas 

ilícitas] 

b) até 2030 eliminar leis, políticas e práticas discriminatórias,167 empoderar grupos 

marginalizados,168 nos campos social, político e econômico 

c) até 2030 estabelecer processos decisórios inclusivos e participativos,169 inclusive nos governos 

locais,170levando em consideração os interesses das gerações futuras [ACRESCENTAR: Garantir 

que pessoas de todos os grupos sociais possam, sem medo, participar e influenciar os 

processos políticos, a tomada de decisão, bem como a elaboração, implantação e 

monitoramento de políticas públicas e programas, em níveis global, nacional, sub-nacional e 

local, especialmente em relação à geração e o uso dos recursos públicos e do fornecimento 

de serviços básicos, e que a participação plena, igual e significativa das mulheres e meninas 

em todas as esferas públicas e privadas seja alcançada.] 

d) até 2020 oferecer informação e educação sobre a cultura da não-violência171[ACRESCENTAR: 

Garantir que as tensões, queixas e disputas dentro da sociedade sejam resolvidas de forma 

pacífica, inclusiva e construtiva] 

e) até 2030 implementar políticas de migração planejadas e gerenciadas172 

f) [ACRESCENTAR: até 2030 garantir que todos gozem de maneira segura de seus direitos 

civis e políticos básicos, incluindo o reconhecimento e a execução dos direitos culturais e 

políticos para as minorias políticas e culturais específicas e eliminação de todas as bases 

jurídicas e sócio-culturais de discriminação] 

 

Estado de Direito, instituições capacitadas: 

 

a) até 2030 desenvolver instituições responsáveis, transparentes e eficazes em todos os níveis173 



 

 

b) [ACRESCENTAR: Pessoas de todos os grupos sociais tenham recursos legais efetivos contra 

a injustiça, além de acesso a e confiança em uma justiça eficiente, responsável e 

imparcial]até 2030 oferecer acesso igualitário a sistemas legais independentes eágeis inclusive no 

que diz respeito a[ACRESCENTAR: direitos humanos, igualdade de gênero,]direito ao acesso e 

utilização de propriedade, empregos, negócios, tributação, comércio e finanças 174 

 

b) “Prover acesso igualitário, até 2030, a sistemas de justiça independentes e reativos inclusive 

quando relacionado à [ACRESCENTAR: Direitos Humanos, Equidade de gênero], direitos 

de propriedade e posse, emprego, negócios, empresas, tributação, comércio e finanças”  

Observação: O parágrafo como está escrito parece não-balanceado implicando que entidades 

econômicas e atores tenham um claro acesso facilitado a um sistema de justiça ágil, acima de 

indivíduos e os seus Direitos Humanos.   

 

c) até 2020 oferecer serviços públicos para todos, incluindo identidade júridica175 

d) [ACRESCENTAR: Garantirtotal]melhorar acesso à informações sobre a gestão das finanças 

públicas, contratos públicos e sobre a implantação dos planos nacionais de desenvolvimento176 

e) [ACRESCENTAR: Até 2030, reduzir os fluxos financeiros ilícitos, incluindo lavagem de 

dinheiro, evasão fiscal, fixação errônea de preços no comércio, corrupção e suborno 

transnacional em x% e recuperar em pelo menos y% os fluxos financeiros ilícitos.]até 2030 

diminuir em x% a corrupção em todas as suas formas e os fluxos financeiros ilícitos178 

f) [ACRESCENTAR: Assegurar que pessoas de todos os grupos sociais gozem da liberdade de 

expressão, de associação, do direito ao protesto pacífico, do engajamento cidadão e do 

acesso à informação.]eliminar restrições desnecessárias à liberdade de imprensa, de associação e 

de expressão 179 

 

Meios adequados de implantação 

 

Comentários:  

 

A inclusão da Área Prioritária 16 sobre "Sociedades pacíficas e inclusivas, Estado de Direito e 

instituições capacitadas" é muito bem recebida. Trata-se de uma questão politicamente sensível 

para um pequeno número de países, e é importante que se obtenha consenso, e que esta área seja 

mantida, uma vez que é um aspecto-chave para a Beyond 2015, e absolutamente essencial para o 

sucesso da agenda Pós-2015. É também uma questão de alta prioridade para as sociedades ao redor 

do mundo - como demonstram os resultados das consultas realizadas anteriormente e os relatórios 

oficiais 

Em geral, os documentos prioritários do GTA para a Área prioritária 16 se concentram em 

mecanismos, políticas e ações – muitos dos quais são abrangentes e transversais – dos quais são 

esperadas contribuições para a paz sustentável e a boa governança. Na maioria dos casos, é difícil 

não concordar com as direções gerais apresentadas. No entanto, essas direções precisam ser 

traduzidas em objetivos articulados na forma de resultados específicos que sejam importantes para 

as pessoas e que motivem e orientem a ação. Como já colocado, se não tivermos estabelecido 

claramente qual é propósito no sentido de ‘o que esses processos e capacidades querem alcançar’ 

corremos o risco de haver uma distorção nos esforços futuros para o desenvolvimento no que diz 



 

 

respeito à paz e à governança rumo à implantação de processos e ao desenvolvimento das 

capacidades. Em outras palavras, precisamos ir além de objetivos voltados para as medidas a serem 

tomadas e pensar em objetivos voltados aos efeitos que queremos produzir com essas ações. 

 

Esta área prioritária foi consideravelmente atualizada desde a sua primeira versão, e há mais do 

que apenas governança e criação de instituições estáveis e democráticas – apesar de não incluir 

referências a eleições democráticas ou em como democratizar instituições nacionais ou 

internacionais.  

 

Seria importante incluir prestação de contas, inclusive a corporativa, além dos geradores externos 

de conflitos mencionados na versão anterior, como transferência ilícita de armas e os gastos com as 

forças armadas.  

 

Dado o papel crucial dos direitos humanos, da transparência, da participação, do fortalecimento da 
sociedade civil, do Estado de Direito, das sociedades pacíficas e não violentas e de instituições 
capacitadas, é importante incluí-los aqui. 


