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À Comissão Nacional para a Conferência Rio +20 

 

O documento Um Acordo para o Desenvolvimento Sustentável e a Conferência Rio+20 é 
o resultado da disposição da sociedade civil de participar da realização da Conferência e 
de produzir uma proposta comum como contribuição ao Governo Brasileiro na preparação 
e no posicionamento estratégico/político nos temas a serem tratados e nos 
encaminhamentos futuros, no âmbito nacional e internacional. 

As setenta (70) instituições que subscrevem este documento, formadas por organizações 
sociais, ambientais, empresariais e de trabalhadores, entendem a relevância do momento 
para articular um esforço mundial no sentido da sustentabilidade. O processo de diálogo 
interinstitucional resultou em um mapa do caminho desenhado coletivamente, que tem 
como marcos o respeito às diferentes concepções das instituições signatárias e o 
compromisso de ultrapassar a realização da Conferência, construindo uma rede social 
que continuará o aprofundamento dos consensos e a divisão das responsabilidades pela 
implementação das decisões. 

Por esta razão, manifestam suas contribuições na expectativa de que o Brasil exercite, na 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, seu potencial de 
exemplaridade, calçando suas propostas em fatos e ações concretas em andamento no 
País e motivando outros países a assumirem um posicionamento comum, concreto, 
ousado e propositivo em prol do desenvolvimento sustentável e rumo à Rio+20.  

Neste sentido, a crise global em múltiplas dimensões, contexto dominante durante a 
realização da Conferência, deve não apenas ser encarada como oportunidade para 
ousadia responsável na adoção de novas soluções, mais criativas e coerentes com os 
tempos atuais, mas também como oportunidade para apontar um futuro diferente. Para 
dar concretude à perspectiva de futuro desenhada para a construção de sociedades 
sustentáveis, a sugestão é que o Brasil apoie ativamente o acordo para adoção de Metas 
para o Desenvolvimento Sustentável e definição de diretrizes como produto da Rio+20. 
Nos anos seguintes, as metas serão negociadas e os indicadores identificados para, em 
2015, serem firmadas efetivamente pelos países, juntamente como o balanço e 
renovação dos Objetivos e Metas do Milênio, que passarão a se configurar como 
Objetivos e Metas de Desenvolvimento Sustentável. 

O tema socioambiental ocupa importância singular na agenda brasileira. Nos últimos 
anos, o País desenvolveu importante repertório de tecnologias econômicas, sociais e 
ambientais organizadas em um conjunto de políticas públicas que performam um estado 
social em processo de construção de um arcabouço político e legal para fortalecer o 
desenvolvimento sustentável de sua população e de seus recursos naturais. 
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Em função de sua posição como país emergente, o Brasil tem assumido papel relevante 
em acordos internacionais, Alguns fatores cruciais no exercício deste papel são 
responsáveis por esta posição como seu crescimento econômico com distribuição de 
renda, seu sistema de proteção social e seu esforço para estabelecimento e cumprimento 
de metas ambientais.  

O aumento da presença do Brasil nos tabuleiros multilaterais também resulta de uma 
política externa que procura defender os interesses nacionais com base em três grandes 
princípios: direito ao desenvolvimento, soberania e responsabilidades comuns, porém 
diferenciadas. Sem prejuizo desses princípios e do posicionamento internacional de nosso 
país, é preciso que o Brasil e os demais países do mundo reconheçam e superem, com 
urgência, o desafio representado por compatibilizar interesses nacionais com a 
necessidade de um esforço conjunto para solução dos desafios globais que a 
Humanidade enfrenta, e que por sua própria natureza transcendem as fronteiras 
nacionais 

Nesses ambientes, o País tem demonstrado capacidade para dialogar com os demais 
países e para articular grupos regionais, de diferentes fóruns de debate, e estruturas 
multilaterais de concertação política. O exercício destas capacidades poderá ser 
intensificado, principalmente entre países do sul, viabilizando diferentes coalizões 
políticas, cooperações, parcerias em tecnologias e práticas sustentáveis para influenciar 
os rumos das negociações na Conferência. Será preciso, contudo, atenção aos desafios 
específicos do contexto brasileiro, vinculados à capacidade de implementação da 
legislação ambiental e de negociação de um código florestal equilibrado que compatibilize 
objetivos do cuidado ambiental e da contenção do desmatamento, com a produção de 
alimentos e geração de emprego; e que firme o princípio de proibição de retrocessos na 
direção da sustentabilidade. 

Este histórico sustenta nossas expectativas de que o Brasil exerça protagonismo na 
Rio+20 e que abra amplo espaço à participação social no desenho do posicionamento e 
das propostas brasileiras, assim como na definição e organização da agenda dos 
chamados “Dias Especiais” Com mais relevância, é nossa expectativa que o governo 
brasileiro aceite e incorpore esta contribuição da sociedade civil brasileira.  

 

 


