
Declaração	por	ocasião	do	I	Fórum	de	Países	da	América	Latina	e	Caribe	sobre	Desenvolvimento	
Sustentável	(26	a	28	de	abril	de	2017)	

Os	Objetivos	de	Desenvolvimento	Sustentável	e	os	Direitos	de	Acesso	à	
Informação,	à	Participação	e	à	Justiça	(Princípio	10)	

Uma	aliança	fundamental	para	alcançar	o	desenvolvimento	sustentável	

	

	

Não	 haverá	 desenvolvimento	 sustentável	 sem	 a	 implementação	 dos	 Objetivos	 de	 Desenvolvimento	
Sustentável	(ODS)	assim	como	a	implementação	dos	direitos	de	acesso	à	informação,	acesso	à	justiça	e	
acesso	à	participação	em	questões	ambientais,	conhecidos	como	direitos	de	acesso.	
	
A	agenda	sobre	desenvolvimento	sustentável	começou,	globalmente,	no	Rio	de	Janeiro	em	1992	com	a	
Conferência	 da	 ONU	 sobre	 Meio	 Ambiente	 e	 Desenvolvimento	 (Rio-92).	 Inicialmente,	 tivemos	 a	
Agenda	 21,	 as	 Convenções	 de	 	 Biodiversidade	 e	 de	Mudanças	 do	 Clima	 e	 a	 Declaração	 sobre	Meio	
Ambiente	 e	 Desenvolvimento	 da	 Rio-92,	 depois	 na	 Rio+20	 com	 seu	 documento	 “O	 Futuro	 que	
queremos”),	 e	 agora	 25	 anos	 depois	 temos	 os	 ODS	 e	 a	 Agenda	 2030	 como	 uma	 plataforma	 global	
comum.	
	
A	Agenda	2030	e	o	Acordo	Regional	sobre	o	Princípio	10	(Direitos	de	Acesso)	vieram	à	luz	na	Rio+20	e	
este	 	 Fórum	 	 é	 uma	 oportunidade	 singular	 para	 que	 sejam	 implementados	 e	 se	 fortaleçam	
mutuamente.	Ambos	os	processos	 são	 resultados	da	 rearticulação	política	global	do	 tema	ambiental	
resultante	da	Cúpula	Rio+20.	
	
Os	direitos	de	acesso	em	matéria	do	meio	ambiente	foram	adotados	e	incluídos	no	Princípio	10	(1	)	da	
Declaração	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 sobre	 Meio	 Ambiente	 e	 Desenvolvimento	 em	 1992.	 Essa	 Declaração	
indica	 que	 assegurar	 os	 direitos	 de	 acesso	 é	 uma	 tarefa	 inseparável	 e	 fundamental	 da	 busca	 do	
desenvolvimento	sustentável,	pois	a	dimensão	ambiental	do	desenvolvimento	manifesta-se	em	quase	
todos	os	aspectos	da	vida	de	nossas	sociedades.	
	
Os	 direitos	 de	 acessos	 têm	 	 caráter	 substantivo	 e	 instrumental	 e,	 portanto,	 facilitam	 o	 exercício	 de	
outros	 direitos,	 tais	 como	 os	 econômicos,	 sociais	 e	 culturais.	 Esses	 direitos	 devem	 constituir	
ferramenta	fundamental	para	as	organizações	da	sociedade	civil	que	atuam	em	diversas	áreas.	
	
Nossa	 região	 é	 rica	 em	 bens	 naturais	 e	 culturais,	 porém	 há	 grande	 desigualdade	 social	 e	 conflitos	
socioambientais.		Não	obstante	terem	sido	criadas	leis	e	instituições	sobre	meio	ambiente,	os	desafios	
são	 ainda	 complexos	 e	 variados;	 é	 imperativo	 reforçar	 a	 institucionalidade	 em	matéria	 ambiental,	 e	
para	tanto	o	Princípio	10	e	os	ODS	são	elementos	chave	para	lograr	não	somente	a	Agenda	2030,	mas	
também	contribuir	para	a	gestão	ambiental	nacional	no	cumprimento	de	acordos	multilaterais	e	seus	

																																																													
1	O	Princípio	10	afirma	que	“a	melhor	maneira	de	tratar	as	questões	ambientais	é	assegurar	a	participação,	no	
nível	apropriado,	de	todos	os	cidadãos	interessados.	No	nível	nacional,	cada	indivíduo	terá	acesso	adequado	às	
informações	relativas	ao	meio	ambiente	de	que	disponham	as	autoridades	públicas,	inclusive	informações	acerca	
de	materiais	e	atividades	perigosas	em	suas	comunidades,	bem	como	a	oportunidade	de	participar	dos	processos	
decisórios.	Os	Estados	irão	facilitar	e	estimular	a	conscientização	e	a	participação	popular,	colocando	as	
informações	à	disposição	de	todos.	Será	proporcionado	o	acesso	efetivo	a	mecanismos	judiciais	e	administrativos,	
inclusive	no	que	se	refere	a	compensação	e	reparação	de	danos.	“	



desdobramentos	 em	 nossa	 região,	 como	 por	 exemplo	 a	 Convenção	 de	 Diversidade	 Biológica,	 a	
Convenção	da	ONU	sobre	Mudanças	do	Clima	e	o	seu	Acordo	de	Paris.	
	

Atualmente,	23	países	da	América	Latina	e	do	Caribe	estão	negociando	um	acordo	regional	sobre	os	
direitos	 de	 acesso	 à	 informação,	 à	 participação	 e	 à	 justiça	 em	 meio	 ambiente2,	 com	 o	 apoio	 e	
coordenação	 técnica	 da	 CEPAL	 –	 Comissão	 Econômica	 da	 ONU	 para	 a	 América	 Latina	 e	 Caribe.	 O	
processo	de	negociação3	prossegue	com	vista	à	obter	um	 instrumento	regional	significativo	antes	do	
fim	de	2017.	

Ambos	os	processos,	da	implementação	dos	ODS	e	da	negociação	de	um	acordo	regional	de	direitos	de	
acesso,	devem	ser	abordados	de	forma	integral,	com	perspectivas	de	curto,	médio	e	longo	prazo,	e	que	
permita	articular	as	vozes	e	expectativas	de	nossos	povos.		

Os	acessos	à	informação,	à	participação	e	à	justiça	permitem	o	exercício	da	cidadania,	de	tal	forma	que	
as	 pessoas	 se	 envolvam	 com	a	 tomada	de	decisões	 sobre	 assuntos	 públicos	 que	 lhes	 interessam	ou	
lhes	 afetem.	 As	 pessoas	 contribuem	 notadamente	 com	 aportes	 sobre	 as	 dimensões	 sociais	 e	
ambientais,	que	atualmente	estão	submetidas	ao	predomínio	da	dimensão	econômica.		

Obter	 um	 acordo	 vinculante	 sobre	 os	 direitos	 de	 acesso	 com	 base	 no	 Princípio	 10	 significa	 uma	
oportunidade	 fundamental	 para	 os	 ODS	 na	 América	 Latina	 e	 Caribe,	 pois	 permitirá	 valorizar	 as	
dimensões	 ambiental	 e	 social,	 com	 o	 fim	 de	 reconhecer	 a	 prioridade	 que	 devem	 ter	 quando	 de	
decisões	sobre	o	desenvolvimento	sustentável	em	nossos	países.	
	
O	 acesso	 à	 informação	 pública,	 participar	 e	 influir	 em	 assuntos	 públicos	 e	 ter	 acesso	 à	 justiça	 são	
fundamentais	para	avançar	agendas	sobre	equidade	de	gênero,	de	proteção	da	biodiversidade,	para	o	
planejamento	 e	 gestão	 urbana,	 para	 melhorar	 indicadores	 de	 saúde,	 para	 políticas	 de	 gestão	 de	
recursos	naturais,	entre	outras	áreas	chave	do	desenvolvimento	sustentável.	
	
Os	 ODS	 são	 um	 esforço	 renovado	 na	 escala	 global	 para	 lidar	 com	 o	 presente	 e	 o	 futuro	 de	 nossas	
sociedades,	com	base	em	perspectivas	integradas	nas	quais	as	questões	ambientais	e	sociais	não	sejam	
os	 “parentes	 pobres”	 do	 desenvolvimento;	 ao	 invés,	 erradicar	 a	 pobreza,	 a	 desigualdade	 e	 a	
degradação	ambiental	são	objetivos	que	devem	estar	no	centro	de	toda	decisão	de	caráter	público.		
	
Felicitamos	o	Governo	do	Brasil	pela	presidência	proativa	e	comprometida	na	recente	Sexta	Sessão	de	
negociações	 do	 acordo	 regional	 sobre	 o	 Princípio	 10,	 realizada	 em	Brasília	 entre	 os	 dias	 20	 e	 24	 de	
março	 de	 2017.	 Também	 felicitamos	 o	 Governo	 da	 Argentina	 por	 continuar	 seu	 compromisso	 de	
integração	regional	ao	aceitar	ser	anfitrião	da	Sétima	Sessão	de	Negociação,	que	será	realizada	de	31	
de	julho	a	4	de	agosto	deste	ano.	
	

																																																													
2	O	documento	em	negociação	contem	25	artigos,	sendo	os	principais	os	referentes	ao	acesso	à	informação	
(artigos	6	e	7),	acesso	à	participação	(artigo	8),	acesso	à	justiça	(artigo	9)	e	fortalecimento	de	capacidades	(artigo	
10)	além	dos	artigos	sobre	a	arquitetura	institucional	que	deverá	responder	pelo	apoio	e	acompanhamento	dos	
Países	signatários	para	a	sua	adequada	implementação.	Mais	informações	sobre	o	acordo	estão	disponíveis	em	
http://www.cepal.org/es/temas/principio-10	.	
3	O	processo	conta	com	uma	Mesa	Diretora	cujo	mandato	definido	pelo	Comitê	de	Negociação	prevê	sua		
condução	com	a	expectativa	de	finalização	da	negociação		do	acordo	em	dezembro	de	2017.		A	Mesa	é	composta	
por	representantes	dos	governos	de	Argentina,	México,	Peru,	São	Vicente	e	Granadinas,	Trinidad	e	Tobago,	Chile	
e	Costa	Rica,	sendo	estes	dois	últimos	exercem	a	copresidência	



Saudamos	 com	 otimismo	 o	 início	 desse	 Fórum	 dos	 Países	 da	 América	 Latina	 e	 do	 Caribe	 sobre	
Desenvolvimento	 Sustentável	 como	 um	 esforço	 de	 longo	 prazo	 para	 o	 intercambio	 de	 visões	 e	
estratégias	em	torno	da	consecução	dos	objetivos	da	Agenda	2030.	
	
Felicitamos	 o	 Governo	 do	 México	 pela	 Presidência	 deste	 Fórum.	 	 Considerando	 sua	 longa	 e	 ativa	
tradição	e	liderança	em	temas	de	desenvolvimento	sustentável	e	cooperação	Sul-Sul,	encorajamos	ao	
México	 dedicar	 o	 maior	 respaldo	 político	 para	 lograr	 um	 acordo	 vinculante,	 robusto	 e	 significativo	
sobre	direitos	de	acesso	em	assuntos	de	meio	ambiente	para	a	região	da	América	Latina	e	do	Caribe,	
contribuindo	assim	para	o	cumprimento	dos	ODS	–	Objetivos	de	Desenvolvimento	Sustentável.	Nossa	
região	estará	oferecendo	uma	lição	para	o	mundo	de	que	é	possível	enfrentar	de	maneira	colaborativa	
e	 articulada	 os	 desafios	 comuns,	 fortalecer	 a	 proteção	 ambiental	 na	 região	 e,	 ao	 mesmo	 tempo,	
garantir	o	progresso	social	e	econômico.	Contamos	com	México	para	 levar	adiante	essa	mensagem	a	
todo	o	mundo.	
	
São	necessários	compromissos	sólidos	e	concretos	em	ambos	os	processos	para	viabilizar	os	acordos	
que	contemplem	efetivamente	as	dimensões	econômica,	social	e	ambiental	do	desenvolvimento.	

Nesse	mesmo	sentido,	solicitamos	aos	Estados:	

1. Frente	aos	desafios	de	plena	implementação	da	Agenda	2030	e	do	Princípio	10,	atuar	com	base	
em	clara	vontade	política.	

2. Lograr	 um	 acordo	 sobre	 direitos	 de	 acesso	 que	 tenha	 conteúdo	 ambicioso	 e	 de	 natureza	
jurídica	vinculante.	

3. Realizar	 esforços	 de	 integração	 e	 coordenação	 de	 ambas	 as	 iniciativas,	 evitando	 abordagens	
que	separem	esses	processos.	

4. Nos	Fóruns	seguintes,	 incluir	nos	 informes	de	cumprimento	dos	ODS	a	 informação	relativa	às	
ações	para	o	aprimoramento	da			implementação	dos	direitos	de	acesso	segundo	o	Princípio	10		
e	do	progresso	na	negociação	do	Acordo	Regional.	

5. Integrar	 às	 discussões	 dos	 direitos	 de	 acesso	 (Princípio	 10)	 e	 ODS	 as	 populações	 mais	
vulneráveis,	 como	 povos	 indígenas,	 comunidades	 tradicionais	 e	 outras,	 por	 serem	 atores	
importantes	 para	 a	 obtenção	 do	 desenvolvimento	 sustentável	 e	 o	 enfrentamento	 de	
mudanças	do	clima	

6. Não	 aprovar	 normas	 legislativas	 que	 flexibilizem	 padrões	 sociais	 e	 ambientais	 existentes	 em	
nossos	 países,	 o	 que	 iria	 em	 direção	 ocntrária	 ao	 cumprimento	 dos	 ODS	 além	 de	 ameaçar	
direitos	fundamentais	de	nossos	povos.	

7. Lidar	com	o	atual	ocntexto	de	corrupção	de	empresas	do	setor	extrativista	e	de	energia	,	cujos	
graves	problemas	têm	sido	revelados	na	América	Latina	e	Caribe,	e	para	o	qual	os	direitos	de	
acesso	(Princípio	10)	e	os	ODS	são	oportunidades	para	promover	a	mais	elevada	transparência,	
prestação	de	contas	e	participação	na	exploração	e	uso	de	recursos	naturais.	

Local	(México),	25	de	abril	de	2017	

Assinam:		

	


