Pesquisa e consolidação feita por Carla Stoicov. Este documento foi construído conforme a Conferência das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Sustentável foi se aproximando. Durante este período as informações aqui listadas fizeram parte de
uma página no blog: www.tistu.net. A página foi desativada no mês seguinte ao evento oficial e seu conteúdo transformado
neste documento.

DURANTE RIO+20



Carta destinada aos povos da Terra reunidos na Rio+20 preparada pelo povo Yanomami e Ye'Kuana
http://radarrio20.org.br/index.php?r=cobertura/view&id=51



The future we want [19Jun2012]
http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf

O documento O Futuro que queremos em outras línguas
http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html




Proposta mais votada para cada um dos 10 temas
http://vote.riodialogues.org/

705 compromissos voluntários para o Desenvolvimento Sustentável
http://rio+20%20apresenta%20705%20compromissos%20volunt%C3%A1rios%20para%20o%20desenvolvimento%20sus
tent%C3%A1vel/



Declaração final da Cúpula dos Povos
http://pt.scribd.com/doc/98464225/Declaracao-final-da-Cupula-dos-Povos

PRÉ-RIO+20
1. Documentos gerais
Cúpula dos Povos



Site oficial
http://cupuladospovos.org.br

Programação
http://cupuladospovos.org.br/cupula-dos-povos/programacao/



Dinâmica da Cúpula dos Povos
http://cupuladospovos.org.br/2012/04/para-entender-a-dinamica-da-cupula-dos-povos/

O Futuro que Queremos / The Future We Want (ONU)
http://www.ofuturoquenosqueremos.org.br/

Versões sequenciais conforme a data:
[10Jan2012] - Versão em inglês e em português
The Zero Draft for the Outcome Document of Rio+20. This draft will be basis for
discussions during the initial discussions scheduled for January 25-27.
Link para versão gráfica e compacta em inglês e em português
[17Abr2012] Link para o "Rascunho 1" em inglês.
Link para o "Rascunho 1" em versão editada pelo Vitae Civilis, também em inglês, e
explicações para as cores usadas na edição.
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[22Mai2012] - Link para o "Rascunho 2" em inglês e análise da Cúpula dos Povos.
Cartilha elaborada pelo INPE: http://www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/RIO+20-web.pdf

Da Rio92 à Rio+20 (PNUMA)
http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/Keeping-Track-of-Changing-Environment-UNEP.pdf

As mudanças ambientais que tomaram conta do planeta nos últimos 20 anos são destaque
nesta compilação de dados estatísticos realizada pelo Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA), divulgadaem novembro em um relatório intitulado “Keeping track
of our changing Environment: From Rio to Rio+20″ (De olho no meio ambiente em mutação:
Do Rio à Rio+20). O relatório é parte da série GEO-5 (Panorama Ambiental Global – 5) do
PNUMA, o documento de maior autoridade da ONU sobre o estado, as tendências e
perspectivas do meio ambiente global. O relatório completo será lançado em maio de 2012, um mês antes da
Conferência Rio+20.

Documento de contribuição brasileira à conferência rio+20
http://www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/rio20_propostabr_182.pdf

O presente documento constitui a contribuição do Brasil para o processo preparatório da Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), apresentando as visões e propostas iniciais do Brasil sobre
os temas e objetivos da Conferência. O documento foi elaborado a partir dos trabalhos da Comissão Nacional
para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, com base em extensas consultas à
sociedade e a órgãos do Governo.

Propostas das Instituições Signatárias Quanto ao Posicionamento do Brasil, Sociedade Civil
e Governo, nas Negociações da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável Rio+20 (Instituto Ethos)
Versão em português e em inglês
Esse documento ressalta as expressivas diferenças de contexto entre a Rio+20 e as três grandes conferências de
meio ambiente, realizadas em 1972 (Estocolmo), em 1992 (Rio) e em 2002 (em Johanesburgo). Estocolmo
antecedeu as duas grandes crises do petróleo que foram o gatilho para iniciar a desregulação da economia. A Rio92 ocorreu no meio do neoliberalismo, cujas premissas não contribuem para o desenvolvimento sustentável.
Johanesburgo 2002 realizou-se quando a financeirização estava em seu auge. Já a Rio + 20 tem como cenário a
crise financeira mundial iniciada em 2008, com novos desdobramentos em 2010-2011. Há o esgotamento do
modelo de globalização econômica tal qual foi conhecido até agora, tornando necessário e urgente outro rumo
para a economia e a política, baseado nos princípios e imperativos do desenvolvimento sustentável.

Radar Rio+20 - Por Dentro da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável (FGV-GVCes, ISA, Vitae Civilis)
http://www.radarrio20.org.br/arquivos/files/radarRio20-baixares.pdf

A publicação mostra o que está em jogo e o que podemos esperar da conferência
apresentando um panorama histórico do debate sobre Desenvolvimento Sustentável no
sistema ONU e abordando os dois temas centrais em debate:
- Economia Verde no contexto do Desenvolvimento Sustentável e da redução de pobreza
e desigualdades;
- Instrumentos de governança para o Desenvolvimento Sustentável.
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Rio+20: As Infos Essenciais (Vitae Civilis)
2ª edição: Esta publicação tem o objetivo de incentivar e apoiar a participação da sociedade civil na Rio+20 Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável e nos muitos processos em torno dela. Oferece uma
visão sintética e objetiva dos diversos processos associados à realização da Rio+20, dos temas em pauta e das
formas de participação, a partir da perspectiva de uma organização não governamental comprometida com a
sustentabilidade, a justiça, a democracia e a cidadania, em seu mais amplo sentido.

Um Espaço Seguro e Justo para a Humanidade: Podemos viver dentro de uma
rosquinha? (Vitae Civilis e Oxfam)

Vídeo produzido pelo Vitae Civilis a partir do documento da
Oxfam que explora os limites ambientais a serem
respeitados e os limites sociais mínimos, ou seja, a questão
econômica está sujeita e deve respeitar tais limites.

Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012 (International Institute for
Sustainable Development - IISD)
http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/gsp/docs/GSP1-6_Background%20on%20Sustainable%20Devt.pdf

Background Paper* prepared for consideration by the High Level Panel on Global Sustainability at its first
meeting, 19 September 2010.

2. Documentos temáticos
Propostas do Instituto Ethos


Temas Cidades Sustentáveis e Inovação e Produção e Consumo Sustentáveis
http://sites.tistu.net/os-projetos/propostas-rio-20

7 Critical Issues at Rio+20
The preparations for Rio+20 have highlighted seven areas which need priority attention; these include decent
jobs, energy, sustainable cities, food security and sustainable agriculture, water, oceans and disaster readiness.
 Issues Brief 4 - Oceans, UN-DESA & Campaign website
 Issues Brief 5 - Sustainable Cities, UN-DESA & Campaign website
 Issues Brief 7 - Green Jobs and social inclusion, UN-DESA & Campaign website
 Issues Brief 8 - Reducing Disaster Risk and Building Resilience, UN-DESA, Natural Hazards, Unnatural Disasters,
World Bank, United Nations & Campaign website
 Issues Brief 9 - Food Security and Sustainable Agriculture, UN-DESA & Campaign website
 Issues Brief 11 - Water, UN-DESA & Campaign website
 Energy Campaign website
 [Another issues] Issues Brief 1 - Trade and Green Economy, UNCSD Secretariat and UNCTAD
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A Pocket Guide to Sustainable Development Governance, Stakeholder Forum,
Commonwealth Secretariat
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/A%20Pocket%20Guide%20to%20Sustainable
%20Development%20Governance.pdf

This guide has been initiated by Stakeholder Forum and the Commonwealth Secretariat in
response to the perceived ‘knowledge gap’ on the history and dynamics of global
governance for sustainable development. As the ‘institutional framework for sustainable
development’ has been Development (UNCSD 2012), it is hoped that this guide will provide
the necessary background information on global sustainable development governance to
allow both governmental and non-governmental stakeholders to familiarize themselves
with the key issues more.

Beyond Rio+20: Governance for a Green Economy, Pardee Center (Boston University)
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/Beyond%20Rio20%20Governance%20of%20Green%20Economy%202011.pdf

As an intellectual contribution to the preparations for the 2012 United Nations Conference
on Sustainable Development (UNCSD, a.k.a. Rio +20), Boston University’s Frederick S.
Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future convened a task force of experts to
discuss the role of institutions in the actualization of a green economy in the context of
sustainable development. A stellar group of experts from academia, government and civil
society convened at the Pardee Center and were asked to outline their ideas about what the
world has learned about institutions for sustainable development from the past, and what
they might propose about the governance challenges and opportunities for the continuous
development of a green economy in the future. The task force members were encouraged
to think big and think bold. They were asked to be innovative in their ideas, and maybe even a little irreverent and
provocative. They were charged specifically not to come to consensus about specific recommendations, but to
present a variety and diversity of views. This report presents their thoughts and ideas.

Preview of the 2011 Global Green Economy Index (GGEI)
http://www.dualcitizeninc.com/ggei2011.pdf

We are pleased to release a preview of the 2011 Global Green Economy Index
(GGEI), a robust analytic tool ranking expert perceptions of national green
reputations against a new custom index of 37 datasets measuring their
performance. The 2011 GGEI ranks 27 countries on 4 dimensions: leadership,
domestic policy frameworks, cleantech investment and green tourism.

Relatório de Desenvolvimento Humano 2011 - Sustentabilidade e equidade: Um futuro
melhor para todos (PNUD)
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_PT_Complete.pdf

O grande desafio do desenvolvimento do século XXI é a salvaguarda do direito das
gerações de hoje e do futuro a vidas saudáveis e gratificantes. O Relatório do
Desenvolvimento Humano de 2011 oferece novos e importantes contributos para o
diálogo global sobre este desafio, mostrando como a sustentabilidade está
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indissociavelmente ligada à equidade – a questões de imparcialidade e justiça social e de um maior acesso a
melhor qualidade de vida.
O Relatório também defende reformas para promover a equidade e a expressão. Temos uma responsabilidade
colectiva para com os menos privilegiados entre nós, actualmente e no futuro, em todo o mundo – assegurar que
o presente não seja inimigo do futuro. Este Relatório pode ajudar-nos a divisar os caminhos em diante.

Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing , High-level Panel on Global
Sustainability
http://www.un.org/gsp/sites/default/files/attachments/GSP_Report_web_final.pdf

The 22-member Panel, established by the Secretary-General in August 2010 to
formulate a new blueprint for sustainable development and low-carbon prosperity, was
co-chaired by Finnish President Tarja Halonen and South African President Jacob Zuma.
The Panel's final report, "Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing",
contains 56 recommendations to put sustainable development into practice and to
mainstream it into economic policy as quickly as possible.

Rumo a Economia Verde: Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável e a Erradicação da
Pobreza - Síntese para tomadores de decisão (UNEP)
Versão em inglês e em português
Rumo a uma Economia Verde está entre as contribuições-chave do PNUMA ao processo
Rio+20 e ao objetivo geral de luta contra a pobreza e promoção de um século XXI
sustentável. O relatório apresenta argumentos econômicos e sociais convincentes sobre o
investimento de 2% do PIB mundial para tornar verde os 10 setores estratégicos da
economia, de forma a redirecionar o desenvolvimento e desencadear um fluxo público e
privado rumo à baixa emissão de carbono e a um caminho de uso eficiente de recursos.
Tal transição pode catalisar uma atividade econômica de tamanho comparável pelo menos
às práticas atuais, mas com um risco reduzido de crises e choques cada vez mais inerentes
ao modelo existente.
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3. Navegue pelos sites e vá além das publicações















10 pontos para a transformação global (urgentes e necessários para garantir o desenvolvimento sustentável) em português e em inglês
Construindo a Cúpula dos Povos - http://rio20.net/pt-br/
Cúpula dos Povos - http://cupuladospovos.org.br/
Documentos de grande relevância relacionados com a Rio+20 ou temas abordados http://www.onu.org.br/rio20/documentos/
Fiocruz e o tema da Saúde na Rio+20 - http://www.sauderio20.fiocruz.br/index.php/widgetkit
Governo brasileiro e Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável na Rio+20 https://www.riodialogues.org/pt-br/login?destination=homebox/1
Governo brasileiro e a Rio+20 - http://www.rio20.gov.br/
Instituto de Estudos Avançados da USP em Sustentabilidade e Rio+20 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0103-401420120001&lng=pt&nrm=iso
Ministério do Meio Ambiente e a Rio+20 - http://hotsite.mma.gov.br/rio20/
O Futuro que Queremos - http://futurewewant.org/
Radar Rio+20 - http://www.radarrio20.org.br/
Rio+20 Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html ou http://www.rio20.info/2012/
The United Nations Secretary-General's High-level Panel on Global Sustainability (GSP) http://www.un.org/gsp/
USP Rio+20 - http://www.prpg.usp.br/usprio+20/

4. Posts relacionados ao tema no blog Tistu
Durante a Rio+20





domingo: http://www.tistu.net/2012/06/rio20-primeiras-impressoes.html
2a feira: http://www.tistu.net/2012/06/rio20-e-os-dialogos-na-2a-feira.html
3a feira: http://www.tistu.net/2012/06/rio20-arena-da-barra-e-parque-dos.html
4a - 6a feira: http://www.tistu.net/2012/06/rio20-e-cupula-dos-povos.html

Posts anteriores




Da Eco92 a Rio+20 - http://www.tistu.net/2011/07/da-eco92-rio20.html
Produção e Consumo Sustentável - http://www.tistu.net/2010/09/producao-e-consumo-sustentavel.html
Bem-vindo 2012 (aborda o draft zero) - http://www.tistu.net/2012/01/bem-vindo-2012.html
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