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1. APRESENTAÇÃO DA EQUIPE

1.1 Diretora – Sofia França Prieto

Olá, delegados e delegadas! É com imenso prazer que dou a vocês as boas-vindas ao

ECOSOC (2021), que irá discutir os impactos da pandemia na Agenda 2030 para o

Desenvolvimento Sustentável. Meu nome é Sofia França Prieto, estou no 8° período do curso

de Relações Internacionais da PUC Coração Eucarístico e tenho 22 anos. Minha trajetória no

MINIONU, projeto que tanto amo, começou em 2019, quando fui voluntária do Comitê OIT

(2019), que debateu trabalho análogo à escravidão na indústria da moda. A experiência

incrível que vivi neste comitê me fez retornar ao projeto em 2020, participando do comitê

UNEA (2019), sobre soluções inovadoras para desafios ambientais, consumo e produção

sustentáveis.

Este último comitê me fez conhecer um pouco mais sobre a Agenda 2030, sua história,

e o que ela representa para os países e para nós, indivíduos, e me mostrou como as discussões

sobre desenvolvimento sustentável são extremamente amplas. Afinal, não somente questões

ambientais, mas também questões de paz, direitos humanos, trabalho decente, dentre outras,

são muito importantes quando se fala de sustentabilidade. O UNEA (2019) me permitiu

aprender mais sobre isso e, sem querer, me apresentou um tema pelo qual eu me apaixonei, e

que engloba o assunto do comitê que deu início à minha participação no MINIONU, o OIT

(2019).

Sendo assim, decidi trazer para esta nova edição do MINIONU o presente Comitê, que

envolve dois temas que me marcaram e que me fizeram gostar cada vez mais do projeto. Isto,

para mim, demonstra o poder que o MINIONU possui de transformar as vidas de quem

participa dele, tanto delegados, como voluntários, diretores assistentes, e diretores. Por isso,

desejo que vocês aproveitem suas participações e todo o conhecimento e as amizades que

estes dias de simulação trarão, e espero que a passagem de vocês pelo projeto seja

extremamente positiva para suas vidas. Estou muito ansiosa para receber todos no ECOSOC

(2021) e desejo a vocês uma boa leitura do Guia de Estudos e uma ótima preparação para os

debates!

1.2 Diretor Assistente – Arthur Antunes França
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Queridos delegados e delegadas, é com muito entusiasmo que eu dou as boas-vindas a

todos vocês ao 22° MINIONU. Me chamo Arthur Antunes França, tenho 21 anos e estou no

8° período de Relações Internacionais, unidade Coração Eucarístico. Esta é minha primeira

participação no MINIONU e terei o prazer de ser um dos diretores assistentes do Comitê

ECOSOC (2021) - Os impactos da crise sanitária da COVID-19 na Agenda 2030 para o

Desenvolvimento Sustentável. Estou muito empolgado para ter essa nova experiência e

ansioso para conhecer todos vocês. Acredito que vai ser uma ótima experiência para todos

nós, e estou à disposição para sanar quaisquer dúvidas que vocês possam ter, para que assim

possamos apreciar juntos esse evento maravilhoso.

1.3 Diretora Assistente — Luana Duarte de Assis Lage

Caros delegados e delegadas, meu nome é Luana Duarte de Assis Lage, tenho 20 anos

e estou cursando o 2° período de Relações Internacionais da PUC Minas, no Coração

Eucarístico. Nesta 22° edição do MINIONU acompanharei vocês como diretora assistente do

comitê ECOSOC (2021), que trata do tema ‘’Os impactos da crise sanitária da COVID-19 na

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável’’. Espero poder, através dele, iniciar minha

trajetória no MINIONU e assim me engajar no projeto de forma satisfatória. Tenho certeza de

que esse comitê, que aborda uma temática muito importante, será de grande valor para todos

os participantes do projeto. Possuo muitas expectativas acerca do MINIONU, creio que seja

uma experiência essencial para todos os estudantes de Relações Internacionais que, assim

como eu, se interessam pela diversidade de áreas que o curso abrange. Também me engajo

muito com questões relacionadas a organizações não governamentais, como a Transvest, e

através do MINIONU, espero poder aprimorar habilidades para que assim eu me torne não só

uma melhor profissional para a área, como também agregar em minha personalidade. Dessa

forma, espero contribuir da melhor forma e estou aberta a dúvidas. Desde já agradeço pela

oportunidade!

2. APRESENTAÇÃO DO TEMA

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é um plano global para

incentivar Estados, organizações e indivíduos a se mobilizarem em busca de um mundo mais

sustentável, para que as gerações atuais e futuras tenham melhores perspectivas de vida. Cabe

ressaltar que a definição de desenvolvimento sustentável na qual a iniciativa se baseia é “o
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desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a

capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades'' (NOSSO

FUTURO COMUM, 1987, p.24 apud. PLATAFORMA AGENDA 2030, [201-]b).

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Agenda

combinam aspectos sociais, econômicos e ambientais, sendo integrados e indivisíveis.

Considera-se que os objetivos são integrados devido ao fato de abrangerem igualmente os

aspectos acima citados, e indivisíveis, visto que para se alcançar um deles é necessário

trabalhar também com os demais objetivos (PLATAFORMA AGENDA 2030, [201-]a).

Contudo, no início do ano de 2020 o mundo veio a ser assolado por uma pandemia

derivada do novo coronavírus, um vírus que causa uma infecção respiratória aguda

potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. Devido à alta

taxa de transmissão, o novo coronavírus vem fazendo milhões de vítimas no mundo todo

desde o seu início na cidade de Wuhan na China, tornando-se o primeiro epicentro da doença

no mundo. Levando em conta o alto risco à saúde que a Covid-19 provoca, a Organização

Mundial da Saúde (OMS) recomenda algumas medidas para diminuir os índices de

propagação do vírus sendo eles: usar máscaras, higienizar bem as mãos, evitar aglomerações

em espaços fechados e abertos (WHO, 2021a).

Segundo o Observatório do Futuro (2021), as vítimas mais afetadas pela pandemia de

Covid-19 são, em sua maioria, homens de pouca escolaridade e classe baixa. Como a

transmissão do vírus é feita através do contato com outras pessoas, ambientes com pouco

espaço e não arejados terminam por ajudar que o contágio aconteça. Dessa forma, pessoas que

vivem segregadas têm sido muito impactadas pela doença. Por assim dizer, tal fato apenas

prejudica o alcance das metas previstas na Agenda 2030, visto que a pandemia gerou uma

enorme crise sanitária e elevou a taxa de mortalidade em todo o mundo, retrocedendo assim

vários anos de avanço médico e principalmente as metas da Agenda.

Além desses fatores, a pandemia também afetou a saúde mental e o bem-estar da

população, principalmente nos países onde não houve boa gestão da crise. Um outro aspecto

que foi abalado tem relação com a educação de qualidade, que além de ter sido negligenciada,

agora passa por vários problemas de infraestrutura, sem contar que o ensino remoto nem

sempre é acessível a todos. Isso se dá pelo motivo de que são necessários alguns elementos

básicos para se obter um ensino proveitoso e realmente de qualidade, como: acesso a internet,

ambiente de estudo adequado, bem-estar e foco (OBSERVATÓRIO DO FUTURO, 2021).

Portanto, levando em conta as informações apresentadas acima, nas quais

evidenciam-se as enormes desigualdades sofridas pela população menos favorecida, é
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possível dizer que a principal meta da Agenda 2030, que é acabar com a pobreza em todas as

suas formas, será atrasada em alguns anos. Diante disto, é necessário discorrer sobre os

principais impactos da pandemia nos esforços para a Agenda 2030, levando em consideração

as consequências para os principais pilares que a sustentam: o social, o ambiental e o

econômico. Contudo, é essencial compreender a trajetória histórica dos mecanismos de ação

global para entender a Agenda e seus objetivos antes de apontar como estes foram afetados

pela atual crise sanitária.

Desta maneira, em um primeiro momento, serão apresentados a Agenda 21 e os

Objetivos do Milênio, dois instrumentos globais que antecederam a Agenda 2030 e foram

cruciais para seu desenvolvimento. Em seguida, serão apresentados dados que demonstram os

avanços e retrocessos nas áreas englobadas pela Agenda, de forma a demonstrar quais

esforços deveriam ser feitos quando o instrumento foi oficializado.

Visto que a pandemia se iniciou em 2020, e a Agenda foi oficializada em 2015, cerca

de cinco anos se passaram desde que os atores internacionais começaram a se mobilizar para

atingir seus objetivos. Sendo assim, é crucial demonstrar dados que evidenciem os esforços

dos países durante esses cinco anos, assim como as projeções das consequências da pandemia

nestes esforços. Estes dados serão demonstrados levando em consideração os três principais

pilares da Agenda, que são o ambiental, o social e o econômico, e correspondem com

objetivos da Agenda que estão relacionados com estes aspectos.

A questão da vacinação contra COVID-19 será discutida, levando em consideração a

maneira que as vacinas são desenvolvidas, sua distribuição, o ritmo de vacinação atual e o que

isto representa para a retomada do caminho para a entrega dos Objetivos do Desenvolvimento

Sustentável. A partir do exposto, será possível compreender como são elaborados os

mecanismos de ação global e qual sua importância, a fim de entender como a pandemia afetou

a Agenda 2030 nos seus três principais aspectos. Além disso, serão pontuadas questões

particulares dos países em relação à vacinação e à pandemia para melhor compreender como é

possível traçar, em conjunto, um caminho para o desenvolvimento sustentável.

Portanto, serão apresentadas informações sobre o órgão das Nações Unidas no qual

acontecerá o comitê, que é o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, suas funções e

seus membros, bem como sua relação com o tema da crise sanitária atual e a Agenda 2030.

2.1 Mecanismos de ação global: a Agenda 21, os Objetivos do Milênio e os Objetivos do

Desenvolvimento Sustentável
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Durante a década de 1990, aconteceram diversas cúpulas ambientais, nas quais os

países discutiram e definiram quais eram os principais desafios globais. Destas cúpulas

surgiram alguns importantes documentos que incentivaram os atores internacionais a se

mobilizarem para buscar um futuro melhor e mais sustentável para as próximas gerações e,

dentre estes, cabe destacar a conferência Rio 92 e a Agenda 21, duas das primeiras iniciativas

no longo processo de criação de instrumentos de ação global para a sustentabilidade.

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que ficou conhecida como

Rio 92, ocorreu de 3 a 14 de junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, em comemoração ao

aniversário de 20 anos da primeira Conferência de Desenvolvimento Humano, ocorrida em

Estocolmo no ano de 1972. A Rio 92, ou Eco 92, reuniu líderes políticos, diplomatas,

representantes de organizações não-governamentais (ONGs) e cientistas de 179 países para

discutir os impactos das atividades humanas no meio ambiente (NAÇÕES UNIDAS, [20-]).

Uma das principais pautas trabalhadas nos dias da cúpula foi a necessidade de se criar um

curso de ação global para resolver problemas econômicos, sociais e ambientais, que são

interdependentes, o que dificulta a resolução dos problemas sociais, por exemplo, sem

resolver os problemas ambientais.

Ao final das reuniões, ficou concluído que integrar e balancear os aspectos

econômicos, sociais e ambientais é fundamental para atingir um padrão de vida mais

sustentável, sendo necessário transformar as maneiras de produção, consumo, de vida e de

tomada de decisões na sociedade (NAÇÕES UNIDAS, [20-]). Portanto, as medidas tomadas

para implementar iniciativas com as novas perspectivas discutidas na cúpula deveriam se

basear no conceito de desenvolvimento firmado no relatório Nosso Futuro Comum (1987),

que, como ressaltado acima, busca garantir a qualidade de vida para as gerações atuais e

futuras.

Desta forma, a cúpula teve como um de seus resultados a criação da Agenda 21, um

dos primeiros documentos que visava traçar estratégias para alcançar o desenvolvimento

sustentável no século XXI, trazendo em seu conteúdo maneiras pelas quais os atores poderiam

se inserir em uma economia sustentável por meio de novos métodos educacionais, novas

maneiras de se preservar recursos naturais, dentre outras medidas (NAÇÕES UNIDAS,

[20-]). Além da Agenda 21, outros importantes acordos foram assinados pelos 179 países
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presentes na conferência, como as Convenções sobre Mudanças Climáticas1 e

Biodiversidade2.

A Agenda 21 e a Rio 92, assim como outras cúpulas que ocorreram na época, foram

cruciais para a consolidação de um importante marco na luta pelo desenvolvimento

sustentável, que são os Objetivos do Milênio (ODM). Em setembro de 2000, na Assembleia

Geral das Nações Unidas, 189 países assinaram a Declaração do Milênio e adotaram os

objetivos nela previstos, chamados de Objetivos do Milênio que visavam renovar seu

compromisso com o desenvolvimento sustentável e combater o maior desafio global até então

reconhecido: a erradicação da pobreza.

Os ODM eram oito objetivos que orientavam as ações dos governos em níveis local,

nacional e internacional e formavam um conjunto de políticas que impulsionaram os países a

enfrentarem os principais problemas do mundo no novo século (PLATAFORMA AGENDA

2030, [201-]b). A meta era que os objetivos abaixo demonstrados fossem alcançados até o ano

de 2015, e durante os 15 anos de ações guiadas pelos ODM, o progresso foi notável.

Figura 1 - Objetivos do Milênio

Fonte: Plataforma Agenda 2030 ([201-]b)

2Diante da necessidade de se preservar a biodiversidade terrestre e as espécies ameaçadas pela atividade humana,
o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) organizou um grupo de trabalho, composto por
especialistas, para investigar a necessidade de se fazer um instrumento internacional legal para se preservar a
biodiversidade. As pesquisas resultaram no texto da Convenção da Biodiversidade, que foi adotado em uma
conferência das Nações Unidas em Nairóbi, em maio de 1992, e foi aberta para assinatura na Rio 92, no mês de
junho. A Convenção ficou aberta para assinaturas até junho do ano seguinte e recebeu, até a data, 168
assinaturas. (CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA, [21-]).

1A Convenção ficou aberta para assinaturas até junho do ano seguinte e recebeu, até a data, 168 assinaturas.
(CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY, [21-]). A Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas foi adotada pelos países em 1992, na Rio 92, como uma forma de combater as mudanças climáticas e
suas consequências por meio da cooperação internacional. Outros aparatos foram feitos, posteriormente, para
conduzir ações voltadas para o combate das mudanças climáticas, como o Protocolo de Kyoto, em 1995, e o
Acordo de Paris, em 2015 (UNFCC, [21-]).
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Desde a década de 1990 até 2015, o número de pessoas vivendo na extrema pobreza

caiu mais da metade, passando de 1,9 bilhões (1990) para 836 milhões (2015), e o número de

crianças em idade de ensino primário que estavam fora da escola caiu quase pela metade. Em

2000, cerca de 100 milhões destas crianças não frequentavam a escola; em 2015, este número

caiu para 57 milhões. A mortalidade materna caiu em 45% também desde 1990. Além disso, a

paridade de gênero no ensino primário, isto é, a quantidade igual de meninos e meninas nas

escolas, foi atingida por diversos países. A mortalidade infantil (de crianças com menos de 5

anos) foi reduzida em mais da metade, as infecções por HIV diminuíram cerca de 40% entre

2000 e 2013 e, durante o mesmo período, os esforços voltados para prevenção e tratamento da

tuberculose salvaram cerca de 37 milhões de vidas. Ainda entre 2000 e 2013, 2,1 bilhões de

pessoas passaram a ter acesso ao saneamento básico (PNUD, 2017).

Como observado, os dados apresentados são muito promissores, porém, alguns

desafios em algumas áreas dos Objetivos do Milênio ainda persistem. Como o prazo para que

estes fossem atingidos havia finalizado, a necessidade de estabelecimento de novas metas e

objetivos para uma era pós-2015 era iminente, e por este motivo, um pouco antes de 2015, já

se iniciavam processos que resultaram na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Dessa forma, no ano de 2010, a Cúpula das Nações Unidas sobre os Objetivos do

Milênio apontou que os ODM precisavam ser implementados mais rapidamente, além de

demandar que o Secretário-Geral da ONU, à época o sul-coreano Ban Ki-moon, começasse a

pensar no caminho que os atores internacionais seguiriam após 2015. Ademais, em 2012,

aconteceu a Rio+20, conferência que comemorou os 20 anos da Rio 92, na qual os avanços e

as lacunas obtidos nas duas últimas décadas foram avaliados. Um dos focos principais da

discussão foi trazer o desenvolvimento sustentável para o âmbito institucional, ou seja, criar

mecanismos nas instituições para que medidas fossem implementadas e acompanhadas.

Assim, ao final da cúpula, foi acordado que estipular metas poderia ser eficaz para uma ação

global focada no desenvolvimento sustentável, o que lançou as bases de um processo que

guiou os países de 2012 a 2015 e ajudou-os a construir os objetivos universais

(PLATAFORMA AGENDA 2030, [201-]b).

Com ajuda de alguns grupos especializados, a Organização das Nações Unidas

mobilizou esforços para lapidar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O Grupo de

Desenvolvimento das Nações Unidas foi convocado por Ban Ki-moon para consultar atores

que estivessem interessados em construir uma nova agenda global. As consultas apontaram

que “o desenvolvimento sustentável – impulsionado pela integração de crescimento

econômico, justiça social e sustentabilidade ambiental – deve se tornar o nosso princípio
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orientador e procedimento operacional padrão.” (UMA VIDA DIGNA PARA TODOS, 2013

apud. PLATAFORMA AGENDA 2030, [201-]b). O Grupo de Trabalho Aberto para a

elaboração dos ODS (GTA-ODS), por sua vez, contou com a participação de mais de 70

países, que contribuíram de formas variadas. Especialistas da sociedade civil, a comunidade

científica e agências do Sistema das Nações Unidas participaram do grupo, na busca por

tornar o processo de criação dos ODS o mais plural possível.

Em agosto de 2014, o grupo finalizou o projeto dos Objetivos do Desenvolvimento

Sustentável e o entregou para que fosse apreciado na 72ª sessão da Assembleia Geral das

Nações Unidas. Assim, em setembro de 2015, os 193 países membros da ONU se reuniram na

70ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas e adotaram a proposta de resolução que

aprovou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, composta por 17 Objetivos e

196 metas, que procura erradicar a pobreza e garantir uma vida digna para a humanidade. Os

objetivos e as metas são feitos para que governos, sociedades, empresas, organizações e

indivíduos atuem de forma conjunta em um movimento global que guie as escolhas dos atores

para garantir um futuro mais sustentável de acordo com as suas possibilidades e prioridades

(PLATAFORMA AGENDA 2030, [201-]b).

Os Objetivos contidos na Agenda estão integrados, e interligam os principais aspectos

do desenvolvimento sustentável: o econômico, o social e o ambiental, sendo uma lista de

tarefas a serem seguidas3 pelos Estados, indivíduos e pelas organizações para atingir um

futuro com maior sustentabilidade até 2030 (PLATAFORMA AGENDA 2030, [201-]b). A

Agenda, além de apoiar áreas de grande importância para a humanidade, como paz,

prosperidade e união, também representa uma nova fase para a implementação do

desenvolvimento sustentável, uma vez que incentiva os países, as organizações e as pessoas a

lutarem por um modelo de desenvolvimento que seja abrangente, levando em conta os três

aspectos acima citados.

Novamente, no que tange aos objetivos, é possível observar a abrangência deles

justamente pelo que cada um propõe. Enquanto há objetivos que visam alcançar uma

educação de qualidade para todos, como o 4, outros traçam metas voltadas para a preservação

da vida marinha, como o 14. O objetivo 3, por sua vez, visa alcançar maior saúde e bem-estar

para a humanidade, enquanto o 12 foca em dinamizar o consumo e a produção sustentáveis

(PLATAFORMA AGENDA 2030, [201-]b). Quando se diz que os ODS são integrados,

3A Agenda pode ser entendida como um instrumento de soft law, algo muito comum no Direito Internacional
Ambiental. Os instrumentos de soft law se tornaram mais comuns após a criação das organizações internacionais,
e existem definições diversas para o termo. Entretanto, de maneira geral, o termo soft law caracteriza normas que
não possuem teor vinculante, isto é, teor obrigatório (OLIVEIRA et al., 2012).
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significa que, para atingir o ODS 5, será necessário trabalhar no ODS 4 também, e atingindo

estes dois ODS, o 12 também pode ser atingido.

Segundo as Nações Unidas (2020), a maioria das pessoas em condição de fome e

pobreza são mulheres jovens, assim como a maioria das pessoas que recebem menos de US$

1,90 por dia. A maioria das crianças que não possuem acesso à educação também são jovens

meninas. Desta forma, ao lutar por uma educação inclusiva, como o ODS 4 propõe, é possível

contribuir para alcançar a meta 5.5, que é “garantir a participação plena e efetiva das mulheres

e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na

vida política, econômica e pública” (PLATAFORMA AGENDA 2030, [201-]c). Ainda, lutar

pela igualdade de gênero é uma maneira de atingir o Objetivo 8, que diz respeito ao

crescimento econômico e trabalho decente, já que as mulheres são as mais acometidas pela

desigualdade salarial e pela pobreza. Para aprofundar a discussão sobre os ODS, mais dados a

respeito das questões abordadas por eles serão mostrados em seções posteriores.

Figura 2 – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

Fonte: Plataforma Agenda 2030, ([201-]c).

2.2. Os esforços para a implementação da Agenda 2030 e a chegada da pandemia de

COVID-19

Por volta de 2016, os países já se mobilizavam para atender às metas e objetivos da

Agenda 2030. O Relatório dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável daquele ano

apresentou alguns dados sobre áreas abordadas pelos ODS, visando informar os países e
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organizações acerca do patamar em que o mundo estava em termos de conquistas e o que

ainda necessitaria de esforços no que diz respeito à sustentabilidade.

Neste sentido, medidas foram tomadas durante os primeiros 15 anos do século XXI na

tentativa de mitigar os problemas ainda presentes no globo, e elas apresentaram bons

resultados. De 2002 a 2012, a proporção de pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza

caiu pela metade, passando de 26% para 13% (NAÇÕES UNIDAS, 2016). Isto pode ter se

dado pelo crescimento econômico que ocorreu durante estes anos. A previsão era que, caso o

crescimento econômico continuasse a partir de 2015, os índices de pobreza chegariam a 4%

em 2030. Cabe ressaltar que a maioria dos trabalhadores em condições de pobreza, isto é, que

recebem menos de US$1,90 por dia, são jovens de 15 a 24 anos.

Por outro lado, os índices do combate à fome não se mostraram tão animadores. A

porcentagem de pessoas subnutridas caiu de 15% entre 2000 e 2002 para 11% entre 2014 e

2016. Contudo, apesar dos avanços, cerca de 780 milhões de pessoas ainda não possuíam, em

2016, acesso constante e seguro aos alimentos. O problema principal não era a falta de

comida, mas sim a disponibilidade, o que pode se dever a má implementação dos ODM em

alguns locais acompanhada de desastres naturais e instabilidade política, de forma a agravar

as crises alimentares (NAÇÕES UNIDAS, 2016).

Sendo assim, é necessário apontar as consequências que a fome traz para quem atinge.

As condições de subnutrição trouxeram consequência para a saúde de diversas crianças, já

que cerca de 158,6 milhões de crianças com menos de 5 anos em 2014 possuíam estatura

abaixo da média considerada adequada para suas idades, o que é um problema crônico

proveniente da subnutrição. Tal problemática é latente, posto que a alimentação escassa faz

com que as crianças estejam mais suscetíveis a doenças infecciosas e faz com que tenham

mais complicações para se recuperar, além de prejudicar seu desempenho escolar (NAÇÕES

UNIDAS, 2016).

Tendo isso em vista, há outro ponto que deve ser ressaltado em relação às crianças: a

educação. O ODM 2 propunha que até 2015, meninos e meninas pudessem ter acesso à

educação primária, o que fez com que o mundo presenciasse algumas mudanças em relação a

isso, já que a taxa de matrícula no ensino primário atingiu 91% em 2015, o número de

crianças em idade escolar que não frequentavam a escola caiu pela metade e a taxa de

alfabetização de jovens entre 15 e 24 anos atingiu, também, 91% (ROMA, 2019).

Ainda assim, muitas crianças, principalmente as de classes menos favorecidas,

permanecem sem acesso à educação. Cabe ressaltar que também há uma desigualdade global

nesta falta de acesso, já que as crianças mais afetadas estão principalmente na África
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Sub-saariana e no Sudeste Asiático. Segundo o relatório das Nações Unidas (2016), crianças

que vivem em lares chefiados por pessoas que tiveram base educacional escassa, possuem

maior probabilidade de estarem fora das escolas. Esta realidade afeta principalmente as áreas

rurais, e o grupo mais prejudicado são as garotas. Tendo isto em vista, os avanços feitos na

primeira década dos anos 2000 contribuíram para diminuir a desigualdade de gênero, mas

ainda há lacunas neste tópico. Os índices de casamento infantil diminuíram: a porcentagem de

mulheres entre 20 e 24 anos que se casaram antes dos 18 foi de 32%, em 1990, para 26% em

2015 (NAÇÕES UNIDAS, 2016).

Porém, a falta de direitos ainda afeta milhares de meninas e mulheres ao redor do

mundo, que, em sua maioria, são diariamente acometidas por violência física, sexual e

psicológica, além de serem as principais vítimas de tráfico humano e praticarem trabalhos mal

remunerados ou sem remuneração por mais tempo que os homens. Além disso, as taxas de

desemprego também afetam as mulheres de forma mais drástica: em 2015, a taxa de

desemprego mundial atingiu 6,1%, diminuindo 0,4% em relação a 2006, ano em que a taxa

era 6,6%, e as mulheres representavam a maioria nesta porcentagem (NAÇÕES UNIDAS,

2016).

Uma preocupação que também afeta a população mundial em diversos aspectos e que

corresponde ao pilar ambiental da Agenda 2030 são as mudanças climáticas. Na busca por

combater estas mudanças, como o aumento na temperatura global, que podem ocasionar

secas, incêndios, enchentes e outras consequências, 175 países assinaram o Acordo de Paris

em 2016, que propunha o comprometimento dos países em tomar medidas para diminuir a

emissão de carbono. A meta estipulada pelo acordo foi limitar o aumento de temperatura para

no máximo 1,5 graus Celsius em relação à atual e, então, estabilizá-la. Ademais, 137 países

que eram parte da Convenção da Mudança Climática das Nações Unidas apresentaram planos

internos para adaptar suas áreas econômicas para conter os efeitos das mudanças climáticas,

sendo as principais áreas contempladas para adaptação a agricultura, a água e a saúde, que

coincidem com os três principais riscos das mudanças climáticas: enchentes, altas

temperaturas e secas (NAÇÕES UNIDAS, 2016).

Outro fator que pode interferir na dinâmica do clima é a conservação da vida na terra,

principalmente da fauna e da flora, cujos dados serão explicitados a seguir. De 1990 a 2015, a

porcentagem de terra em todo o globo ocupada por florestas caiu de 31,7% para 30,7%, o que

se deve ao fato de que as florestas são desmatadas em prol de atividades humanas, como

agricultura e implantação de infraestrutura. Contudo, as áreas de proteção florestal e aquática

vêm aumentando também; em 2014, 15,2% dos ecossistemas terrestre e aquático estavam sob
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algum tipo de proteção, o que contribui para a preservação desses e de suas espécies

(NAÇÕES UNIDAS, 2016). Ainda assim, estas áreas enfrentavam problemas voltados para o

tráfico de espécies, sendo que desde 1999, houve denúncias de mais 7000 espécies em tráfico

em mais de 120 países.

Tendo em vista os dados acima discutidos em matéria de desenvolvimento sustentável,

é necessário apontar os esforços feitos pelos países e organizações de 2016 em diante.

Entretanto, os anos de trabalho que seguiram foram afetados pela chegada da pandemia do

novo coronavírus, no final de 2019. A COVID-19, causada por este novo vírus, é uma doença

infecciosa transmitida principalmente por fluídos corporais, como a saliva. Pessoas com

condições médicas pré-existentes, como diabetes ou problemas respiratórios, tendem a

desenvolver sintomas mais sérios da doença. Se informar sobre as condições da doença, seus

sintomas e suas formas de transmissão é essencial para se proteger, sendo que higienizar as

mãos é uma das maneiras mais eficazes de combater o vírus (OMS, 2020a).

Algumas outras recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto à

COVID-19 são evitar aglomerações e espaços fechados, manter sempre o distanciamento

social e usar máscaras, principalmente perto de outras pessoas. Além disso, é necessário

higienizar adequada e frequentemente as máscaras e as superfícies, e manter o isolamento

social, principalmente caso haja manifestação de algum sintoma da doença, como tosse ou dor

de cabeça (OMS, 2021a). Diversas medidas foram tomadas por países durante a pandemia

para conter a transmissão do vírus, sendo a quarentena ou o lockdown4 alguns dos principais

procedimentos de política pública adotados pelos países.

2.2.1 A pandemia da COVID-19 no âmbito social

Como visto anteriormente, desde a oficialização da Agenda 2030, progressos têm sido

feitos em termos de desenvolvimento sustentável, mas ainda há muito o que ser transformado.

Para evidenciar esta problemática, serão apresentados dados dos ODS 2, 3, 4, 5 e 65. No que

tange a indicadores educacionais, apesar da melhora obtida na primeira década do século

XXI, não se pode dizer o mesmo sobre a segunda, visto que a previsão, antes da eclosão da

pandemia, era de que 200 milhões de crianças estariam fora da escola e 60% dos jovens

5ODS 2: fome zero e agricultura sustentável, ODS 3: saúde e bem-estar, ODS 4: educação de qualidade, ODS 5:
igualdade de gênero, ODS 6: água potável e saneamento.

4 “Lockdown” é uma expressão em inglês que, na tradução literal, significa confinamento ou fechamento total.
Embora não tenha uma definição única, tem sido utilizada para designar uma medida mais radical para que haja
distanciamento social, uma espécie de bloqueio total para que as pessoas fiquem em casa.” (CONSELHO
NACIONAL DE SAÚDE, 2020).
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completariam o ensino médio até 2030. Em 2018, 17% das crianças e jovens no mundo ainda

não possuíam acesso à escola, contudo, mesmo nesta época, o progresso em relação à

educação era lento. As garotas eram e ainda são as principais afetadas pela falta de acesso à

educação, já que 5,5 milhões delas, em idade de ensino primário, estavam fora da escola

(NAÇÕES UNIDAS, 2020).

As medidas de distanciamento social adotadas durante a pandemia fizeram com que

muitos países fechassem as escolas e adotassem o ensino remoto. Mesmo que seja uma

solução para a continuidade das aulas, esta modalidade de ensino está fora de alcance para

pelo menos 500 milhões de crianças, devido à falta de computadores e acesso à internet em

seus lares (NAÇÕES UNIDAS, 2020). Além disso, muitas escolas carecem de recursos

básicos, inclusive de itens de higiene e água, o que faz com que alunos e professores não

estejam seguros, pois não podem higienizar-se para prevenir o contágio pelo vírus.

Este problema também afeta bilhões de lares, principalmente aqueles que não possuem

saneamento básico. Em 2017, cerca de 3 bilhões de pessoas não tinham condições de lavar

suas mãos em suas casas, já que somente 60% da população mundial tinha acesso a itens de

higiene e água. No caso das unidades de saúde, duas em cada cinco não possuem acesso a

estes mesmos itens, e a crise no sistema de saúde pode levar ao aumento de casos e mortes

por outras doenças infecciosas, como a dengue e a malária (NAÇÕES UNIDAS, 2020).

A pandemia também foi responsável por interromper programas de imunização em

diversos países, o que é um risco para a saúde da população. A imunização é uma das

principais fontes de proteção contra doenças e salvam milhões de vidas todos os anos, mas a

chegada da pandemia prejudicou, por exemplo, as campanhas de vacinação contra pólio e

sarampo, visto que 27 países interromperam a imunização contra sarampo e 38 suspenderam

as campanhas contra pólio. Isto fez com que 24 milhões de pessoas corressem risco de não

serem imunizadas contra pólio, febre amarela, cólera e outras doenças, principalmente em

países de baixa renda. Em suma, 53 de 129 países registraram problemas ou interrupção total

de seus programas de vacinação entre abril e março de 2020, sendo a imunização infantil uma

das mais prejudicadas pela suspensão (NAÇÕES UNIDAS, 2020).

Somado a isso, há a vulnerabilidade trazida pelo aumento da insegurança alimentar.

Em 2019, 144 milhões de crianças abaixo dos cinco anos ainda eram afetadas pela fome. Não

ter o devido acesso a alimentos de qualidade faz com que tanto adultos quanto crianças não

possam ter uma dieta balanceada. A COVID-19 representa mais uma ameaça para os sistemas

de alimentação, na medida em que, devido à interrupção das atividades econômicas, o poder

de compra da população fica limitado. Somado a isto, é crucial observar que algumas áreas do
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globo já enfrentam problemas em relação ao acesso à alimentação. Na região do Sahel, por

exemplo, há conflitos voltados para o domínio dos recursos, já que a região é bastante

degradada em termos ambientais, e as condições são pouco favoráveis para o

desenvolvimento agrícola (GRANDE MURALHA VERDE, [201-]). Em virtude disto,

estima-se que, em 2020, 132 milhões de pessoas ficariam subnutridas em virtude da pandemia

(NAÇÕES UNIDAS, 2020).

Outro fator que deve ser mencionado é o fato de que, entre jovens adultos, as mulheres

também são as mais vulneráveis, e as que mais se encontram em condição de fome. Em

contraponto, elas são a maioria na linha de frente no combate à pandemia, representando

cerca de 70% dos profissionais de saúde que atuam durante a crise. Ademais, os índices de

violência doméstica também cresceram em virtude do lockdown, aumentando 30% em alguns

países (NAÇÕES UNIDAS, 2020).

2.2.2 A pandemia no âmbito sócio-econômico

No aspecto econômico, a pandemia também trouxe sérias consequências. Em virtude

disto, serão apresentados dados relacionados aos ODS 1, 8 e 106. De 2015 a 2019, algum

progresso havia sido feito em termos de diminuição da pobreza, mas em ritmo menos

acelerado que nos anos anteriores. No período acima mencionado, os índices de pessoas

abaixo da linha da pobreza passaram de 10% para apenas 8,2%. A previsão era que, até 2021,

a porcentagem de pessoas abaixo da linha da pobreza chegasse a 7,4%, mas a tendência é que

o número aumente para 8,7% (NAÇÕES UNIDAS, 2020). Estima-se que a pandemia irá

puxar cerca de 71 milhões de pessoas para a pobreza, e os trabalhadores jovens,

principalmente as mulheres, que são a maioria dentre eles, serão muito afetados. As políticas

de isolamento social, que interromperam temporariamente as atividades econômicas, afetaram

cerca de 81% dos empregados e 66% dos trabalhadores autônomos, limitando seus ganhos e

serviços, e gerando grandes índices de desemprego (NAÇÕES UNIDAS, 2020).

No ano de 2016, a taxa de desemprego era aproximadamente 5%, contudo, em 2020, o

desemprego pode atingir marcos históricos, dependendo de que medidas forem adotadas pelos

governos. A proteção social é um dos melhores mecanismos para amenizar os impactos da

crise sanitária da COVID-19 para os trabalhadores, porém, em 2016, o número de pessoas que

permanecia sem nenhum tipo de auxílio era de 4 bilhões. Apenas 22% dos desempregados no

6 ODS 1: erradicação da pobreza, ODS 8: trabalho decente e crescimento econômico, ODS 10: redução das
desigualdades.
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mundo faziam parte de programas de proteção, e em fevereiro de 2020, apenas 87 países

apresentavam em sua legislação programas de proteção social, mas deles, apenas 34 de fato

ofereciam auxílio para estes desempregados (NAÇÕES UNIDAS, 2020).

Quanto ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global, as taxas se mantiveram

constantes por uma década, variando em torno de 2% de 2010 a 2018 e diminuindo 1,5% em

2019. Entretanto, em 2020, era estimado que o PIB cairia cerca de 4,2%, e só voltaria a

crescer no ano de 2021 (NAÇÕES UNIDAS, 2020). É provável que a pandemia levará o

mundo para uma das piores crises econômicas já vividas desde a Grande Depressão, e

políticas públicas são necessárias e urgentes para amenizar os impactos da crise no trabalho e

na economia. No que tange à desigualdade social, os índices de distribuição de renda estavam

melhorando em algumas partes do globo, já que havia um crescimento do salário dos mais

pobres. Todavia, este grupo é o mais vulnerável à pandemia, e o impacto nos seus salários

pode ser desproporcional.

2.2.3 A pandemia no âmbito ambiental

No que tange ao meio ambiente, antes do início da pandemia, já havia problemas a

serem resolvidos, como evidenciam os dados referentes aos ODS 13, 14 e 157. O ano de 2019

foi o mais quente da década, o que contribui para diversos desastres naturais, como enchentes,

incêndios, secas e desastres climáticos. A expectativa era de que, até o fim do século, a

temperatura global subisse cerca de 3,2 graus Celsius, e para alcançar a meta de limitar o

aumento da temperatura global entre 1,5 e 2 graus Celsius estabelecidos no Acordo de Paris, é

necessário que a emissão de gases de efeito estufa caiam 45% até 2030 (NAÇÕES UNIDAS,

2020).

A pandemia pode representar uma oportunidade para que a relação da humanidade

com a emissão de gases do efeito estufa seja repensada. Neste sentido, Silva et al. (2020)

ressalta que é muito importante avaliar a necessidade de se transformar por completo o padrão

energético atual e buscar fontes mais sustentáveis de energia. já que a restrição das

atividades, em um contexto adverso como o atual, não é a solução adequada para a resolução

das questões climáticas.

O mesmo que aconteceu em relação às mudanças climáticas pode ser observado na

preservação da vida marinha. Nos últimos anos, as áreas de biodiversidade marinha que

possuem algum tipo de proteção vêm aumentando. Todavia, a acidificação dos oceanos,

7ODS 13: ação contra a mudança global do clima, ODS 14: vida na água, ODS 15: vida na terra.
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causada pela absorção de gás carbônico, vem aumentando. Isto acontece porque o oceano é o

maior absorvedor de gás carbônico no mundo, sugando cerca de 23% deste gás proveniente

das atividades humanas. Por mais que isto ajude a suavizar os impactos das mudanças

climáticas, os corais e outras espécies cruciais para a cadeia alimentar marinha são seriamente

afetadas, principalmente devido ao aumento da acidez da água, que é causado pela absorção

de carbono. Portanto, o impacto nas espécies e ecossistemas marinhos acaba por afetar

atividades humanas que dependem destas espécies, como a pesca e o turismo (NAÇÕES

UNIDAS, 2020).

Ainda, quanto mais ácido o oceano se torna, mais difícil se torna a absorção de gás

carbônico por ele, e menor é o papel do oceano na regulação das mudanças climáticas. Desta

forma, projeções indicam que até o fim do século, haverá um aumento de 100 a 150% na

acidificação, o que afetará metade de todas as espécies marinhas como um todo (NAÇÕES

UNIDAS, 2020). Entretanto, a pandemia também representa uma oportunidade de

transformação na relação humana com o oceano, visto que, como indicado anteriormente, as

restrições de circulação e a redução das atividades no setor industrial diminuíram a emissão

de gás carbônico.

Portanto, é crucial ressaltar o papel da biodiversidade terrestre em um momento

delicado como o da pandemia. A maioria das doenças infecciosas conhecidas (cerca de 75%)

vem do contato dos seres humanos com animais que carregam algum tipo de vetor, e

normalmente acontece quando as atividades humanas atrapalham o funcionamento dos

ecossistemas, como o tráfico de espécies. Assim, é possível observar que a degradação do

meio ambiente, muitas vezes realizada pelo próprio ser humano, é responsável por afetar

diretamente o seu bem-estar, sendo 3,2 bilhões de pessoas afetadas pela degradação ambiental

até 2020, o que intensifica as mudanças climáticas e a extinção de espécies. Ainda, cerca de 2

bilhões de hectares, o que equivale a 1/5 da terra, estão degradados (NAÇÕES UNIDAS,

2020).

Sendo assim, preservar a vida na terra é de extrema importância para evitar a

transmissão de novas doenças e para garantir o bem-estar de todos. Em virtude disto, é

possível observar o papel que as ações humanas no meio ambiente possuem no surgimento de

doenças infecciosas como a da atual pandemia, o que aponta a urgente necessidade de

mudança na maneira pela qual a humanidade atualmente gere seus recursos, de forma a evitar

futuras crises sanitárias.
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2.3 A vacina contra COVID-19: desafios para se produzir e vacinar a população

mundial

Diante dos desafios apresentados pela pandemia da COVID-19, que desordenam por

completo a vida cotidiana, a busca por algum mecanismo que previna as infecções pelo novo

Coronavírus é urgente. Isto significa que uma vacina, por exemplo, que é um método eficaz

no combate de diversos vírus, teria que ser desenvolvida em tempo recorde para conter a

pandemia o mais rápido possível. Contudo, o desenvolvimento de uma vacina não é tão

simples; as etapas para se chegar a uma vacina eficaz e segura são demoradas, podendo levar

cerca de 10 anos. Após a conclusão dos testes, há outros desafios, que envolvem a

distribuição das doses e a garantia de que a maioria da população possa recebê-las. No caso da

atual pandemia, diversos cientistas e instituições se esforçaram para realizar todo o processo

de produção de vacinas, com o máximo de segurança e eficácia possível, em menos de um

ano, o que fez com que, já no final do ano de 2020, houvesse vacinas passando por testes

clínicos em humanos e já prontas para a aplicação (STEVANIM, 2020).

Tendo isto em vista, faz-se necessário explicar de forma mais detalhada o processo de

desenvolvimento de uma vacina. As fases a seguir são explicitadas por Stevanim (2020), a

partir da explicação do pesquisador Rodrigo Stabeli, da área de biotecnologia da Fiocruz. O

início das pesquisas, que ocorre em laboratório, é o momento em que os estudiosos e

cientistas identificam quais partes do vírus podem ser usadas para produzir um imunizante.

Quando esta fase é concluída e o produto para imunização é elaborado, começam os testes,

primeiramente em células ou em animais, e posteriormente em humanos.

Neste momento, é iniciada uma nova etapa, os testes são divididos em três fases: a

primeira testa a segurança do produto, procurando detectar os efeitos colaterais que os

imunizantes possam ter no corpo humano; a segunda analisa se o imunizante é realmente

capaz de estimular a produção de anticorpos e a terceira testa a eficácia da vacina em massa, o

que acontece por meio de um mecanismo denominado “duplo-cego”. Este mecanismo

consiste em aplicar o imunizante em parte dos voluntários e um outro produto, que não possui

eficácia, em outra parte deles (STEVANIM, 2020). Nem os médicos nem os voluntários

sabem qual produto foi aplicado em quem, e só depois desta etapa, se os resultados forem

satisfatórios, a vacina poderá ser aprovada pelo órgão de vigilância sanitária do país, que no

caso do Brasil, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

No fim do ano de 2020, algumas vacinas já realizavam a terceira fase dos testes, que

poderiam ser aprovadas ainda naquele ano. Dentre elas, há diferentes tipos de tecnologia, ou
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seja, diferentes formas pelas quais as partes do vírus foram aproveitadas para a produção do

imunizante. Segundo Stevanim (2020), a vacina Coronavac, por exemplo, utiliza um

mecanismo mais conhecido, que é a inativação do vírus por meio de substâncias químicas,

que faz com que ele seja incapaz de infectar, e o sistema imunológico possa ser incentivado à

produção de anticorpos. Já a vacina da Pfizer/Biontech utiliza o RNA do vírus como

mecanismo de imunização.

Entretanto, mesmo tendo as vacinas citadas e várias outras em fase de teste, ainda

restam muitas dúvidas e desafios quanto ao desenrolar da imunização. Alguns desses desafios

são a incerteza sobre por quanto tempo a imunidade proporcionada pela vacina irá durar, a

produção em massa da vacina em diferentes partes do mundo para que ela atinja toda a

população, e também como irá ocorrer a distribuição de doses, para que o mundo seja

vacinado o mais rápido possível. No que tange ao primeiro desafio, no final do ano de 2020,

ainda não havia certeza de que todas as pessoas que desenvolvem anticorpos seriam realmente

protegidas, e se seria necessário aplicar a vacina novamente em algum momento, para

continuar garantindo a imunidade em massa (STEVANIM, 2020). Desta forma, a quantidade

de casos que o novo Coronavírus gera e quantas pessoas desenvolvem a doença de forma

grave dentre estes casos é essencial para determinar a eficácia de uma vacina.

Na medida em que as fases de testagem clínicas avançaram, a eficácia das diferentes

vacinas desenvolvidas foi comprovada. Segundo dados do Instituto de Métricas e Avaliação

de Saúde (2021), a vacina Coronavac possui 50% de eficácia, enquanto a Pfizer/Biontech

apresenta eficiência de 91% e a Astrazeneca de 74%. Cabe ressaltar que estas vacinas não

possuem eficácia comprovada, segundo o Instituto, para outras variantes do novo Coronavírus

que foram descobertas, somente para o “tipo ancestral”, ou seja, o primeiro tipo de vírus

detectado.

Para avaliar o funcionamento da vacina, o Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde

(2021) levou em consideração três pontos importantes: a prevenção de sintomas, isto é, se o

indivíduo exposto e vacinado desenvolve ou não sintomas da COVID-19; prevenção de

doença severa, isto é, se a vacina faz com que o indivíduo que contraiu a doença não

desenvolva sintomas graves e prevenção de infecção, isto é, se o indivíduo vacinado não

contrai o vírus e, consequentemente, não o transmite para outras pessoas. Conforme exposto

por Stevanim (2020), os testes da terceira fase são realizados por meio da estratégia de

“duplo-cego”, ou seja, um grupo de voluntários recebe a vacina e outro grupo recebe placebo,

e nem os voluntários e nem os médicos sabem quem recebeu o que. Ao fim desta fase, o

grupo vacinado é identificado e, se a vacina for eficaz, haverão menos casos entre eles do que
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entre os não-vacinados. A eficácia, então, é determinada pela proporção de redução de casos

entre os dois grupos. Sendo assim, se uma vacina tem 90% de eficácia, conforme

exemplificado por Tavares (2021), noventa a cada cem pessoas vacinadas não irão contrair a

doença, e as dez que contraírem terão apenas sintomas leves. Contudo, Tavares (2020) expõe

que, para que uma vacina seja considerada realmente eficiente, ela deve atingir a taxa de 50%

de eficácia definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

No que diz respeito à produção e distribuição da vacina, há um insumo base, chamado

de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) que é a matéria prima para a produção do imunizante,

além da necessidade de frascos de vidro e seringas para a aplicação. A corrida pela produção

pode gerar falta desses materiais para os países, fazendo com que os países não possam

produzir vacinas pois não possuem acesso ao IFA, por exemplo. É importante ressaltar que

muitos países não produzem o insumo em seus territórios, e precisam importá-lo. Além disso,

uma quantidade muito grande de doses precisa ser produzida em pouco tempo, e caso não

haja o material necessário, o acesso da população ao imunizante pode ser mais demorado

(STEVANIM, 2020).

Este fator é um agravante para a crise, na medida em que a crise sanitária da

COVID-19 traz consequências não só para a saúde, mas também para a sociedade e para a

economia, como foi ressaltado nas subseções anteriores. Logo, a imunização não deve ser

pensada somente para conter as mortes, mas sim para amenizar a doença, para que seja

possível que as pessoas se adaptem ao contexto trazido pela pandemia. Neste sentido, para

realizar campanhas de vacinação efetivas, é urgente que especialistas, cientistas e órgãos

públicos, como o Ministério da Saúde, ajam em conjunto para orientar a dinâmica da

vacinação e informar a população. Em setembro de 2020, Stevanim (2020), utilizando-se das

palavras da ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização do Brasil, Carla

Domingues, já apontava que, em um primeiro momento, não seria possível vacinar a

população por inteiro devido à quantidade de doses, e certos grupos que são mais vulneráveis

à doença seriam primeiramente vacinados.

Diante do exposto, observa-se que, ao mesmo tempo que a vacina representa uma

esperança de volta à vida cotidiana, existem muitos desafios e incertezas em relação à

produção e distribuição das vacinas e a como a imunização funcionaria na prática. Assim, já

no final do ano de 2020, alguns países deram início à vacinação, todavia, o decorrer deste

processo tem sido diferente para cada país. Na próxima subseção, serão apresentados alguns

dados sobre o processo de vacinação.
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2.3.1 A vacinação ao redor do mundo

No início de 2021, mais precisamente em 18 de fevereiro deste ano, cerca de 7 vacinas

já estavam sendo aplicadas ao redor do mundo, enquanto outras 200 estavam em

desenvolvimento, e destas, 60 estavam em testes clínicos (OMS, 2021c). Com o passar dos

meses e o início das campanhas de vacinação, o número de vacinados no mundo vem

crescendo cada vez mais, atingindo, em abril, 983 milhões de doses administradas (OMS,

2021b).

Segundo a plataforma Our World in Data (2021), em 29 de julho deste ano, Israel

vacinou cerca de 66% dos seus 8 milhões de habitantes com pelo menos uma dose. Já o Reino

Unido e os Estados Unidos vacinaram, respectivamente, 68% e 56% de sua população. Cabe

ressaltar que a população do Reino Unido corresponde a cerca de 67 milhões de pessoas, e a

dos Estados Unidos, a 331 milhões. O Chile, por sua vez, vacinou cerca de 72% de seus 19

milhões de habitantes, enquanto a Espanha cerca de 68% dos 46 milhões de espanhóis.

Ainda no que diz respeito a 29 de julho de 2021, há mais dados relevantes em relação

às taxas de vacinação. Enquanto o Brasil vacinou 48% de sua população, que é de cerca de

200 milhões de habitantes, a Coreia do Sul vacinou 36% dos coreanos, sendo a população

total do país 51 milhões de habitantes. Já a Tailândia vacinou quase 18% de 69 milhões de

pessoas (OUR WORLD IN DATA, 2021). Estes dados podem trazer algumas reflexões

interessantes sobre como o processo de vacinação está ocorrendo, além do que falta e o que

pode ser feito em relação às particularidades dos países na implementação da vacinação.

Primeiramente, cabe ressaltar que as proporções de vacinados variam em relação à

população dos países. No caso de Israel, por exemplo, a taxa de vacinados pode ser de 60%, o

que é uma porcentagem relativamente alta, mas em população absoluta, equivale a números

muito menores do que em diversos países, como Brasil e Estados Unidos, que possuem

populações e dimensões territoriais muito maiores. A Índia, que vacinou cerca de 25% da sua

população, pode ter vacinado, em termos absolutos, muito mais que Israel, contudo, a

população indiana atinge 1 bilhão de habitantes (OUR WORLD IN DATA, 2021). Além

disso, a Índia também é um país extenso, ou seja, muito maior que Israel em termos

territoriais.

Países como a Tailândia e a Coreia do Sul apresentam uma boa gestão de crise, e

mesmo assim, não vacinaram nem metade de seus respectivos habitantes. A população destes

países também é menor que a de outros, como Brasil, Estados Unidos e Índia. Neste sentido, é

preciso refletir acerca dos desafios da vacinação apontados acima. Segundo Stevanim (2020),
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um dos maiores empecilhos será produzir doses para atender de maneira rápida a população

mundial. Sendo assim, em países com maior população e território, os esforços de vacinação

precisam abranger uma área e um público muito maiores, o que pode caracterizar um grande

desafio, dependendo do país. Grandes Estados podem possuir mecanismos para cobrir as

necessidades de sua população apesar do elevado número de pessoas e da grande extensão

territorial, mas é necessário pensar se essa condição é igual para todos os países continentais.

Ainda, é crucial pensar estes fatores também dentro de Estados que, por mais que

sejam pequenos e pouco populosos, não possuem condições de distribuir a vacina de forma

efetiva, devido a problemas como falta de insumo para produção e aplicação de doses,

conforme mencionado por Stevanim (2020), ou devido a questões estruturais que permeiam

aqueles países. A vacinação, de forma coesa e eficaz, é um grande obstáculo a ser superado, e

iniciativas globais podem ser um meio de garantir a vacinação de forma igualitária e acelerar

a retomada dos esforços para a implementação da Agenda 2030.

2.3.2 A Organização Mundial da Saúde e a COVAX Facility

Na busca por garantir o acesso igualitário à vacinação em caráter global, a

Organização Mundial da Saúde (OMS), em conjunto com alguns parceiros, como o Fundo de

Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Aliança da Vacina

Gavi e a coalizão global CEPI fundaram a COVAX Facility, um programa que permite aos

governos de vários países acesso às vacinas contra a COVID-19. Por meio da ajuda de

parceiros, como o CEPI, a COVAX terá acesso a diversas vacinas de diferentes fabricantes,

além de poder, também, estabelecer outros acordos (OMS, 2020b).

O objetivo destes acordos é facilitar a aquisição de vacinas por parte dos governos.

Para governos que negociam de forma bilateral com fornecedores e fabricantes de vacinas,

por exemplo, a COVAX pode trazer estabilidade e garantia da chegada de vacinas para a

população destes países. Isto acontece porque, muitas vezes, pode haver incerteza sobre a

conclusão desses acordos. Já para países que não possuem nenhum tipo de acordo com

fabricantes, a iniciativa pode garantir algum suprimento de vacinas para o país. Inicialmente,

a ideia era que a COVAX pudesse garantir aos países convidados a participar imunizantes para

imunizar cerca de 20% da sua população, e a meta de vacinas distribuídas para 2021 seria de

2 bilhões (OMS, 2020b).
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Quanto ao suporte financeiro da iniciativa, o Compromisso de Mercado Antecipado8,

promovida pela Gavi, iniciativa da Fundação Bill e Melinda Gates, fornece fundos para que

países de baixa renda possam ter acesso às vacinas, o que torna as iniciativas mais atraentes

para os fabricantes. De maneira geral, a COVAX contribui para o controle da pandemia por

meio da vacinação, e busca recuperar o impacto na saúde e na economia causado pela

pandemia (OMS, 2021d). Segundo o portal online da CEPI (2021), até abril de 2021, a

COVAX Facility já alcançou mais de 100 países e já distribuiu mais de 38 milhões de doses.

Portanto, se faz crucial retomar alguns pontos presentes no que foi apresentado acima,

como os desafios da vacinação, a esperança que ela representa e a importância da cooperação

para que todos tenham acesso igualitário ao imunizante. Conforme apresentado nas seções

anteriores, segundo dados das Nações Unidas (2020), a pandemia prejudicou fortemente a

educação, devido ao fechamento das escolas e a economia, em virtude da interrupção das

atividades de trabalho, dentre outros fatores. Logo, a vacina pode ser uma solução para a

retomada das atividades econômicas e sociais, mas ela precisa ser efetiva e igualitária. Neste

sentido, iniciativas como a COVAX podem fazer uma grande diferença na retomada dos

esforços em prol do desenvolvimento sustentável, na medida em que faz com que os países

possam ter ritmos parecidos de vacinação e retomarem, em conjunto, o caminho sustentável

para 2030.

3. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ

3.1 O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas

O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) foi estabelecido em

1945 na Carta das Nações Unidas e, dentro do sistema da organização, é um dos principais

órgãos quando se trata de desenvolvimento sustentável, trabalhando em suas dimensões

principais: socioeconômica e ambiental. É uma das principais agências da ONU no que tange

à promoção de inovação, do consenso nas discussões e nos esforços para atingir objetivos

globais, além de ser responsável por algumas das maiores conferências e cúpulas do sistema

das Nações Unidas (ECOSOC, [201-]a).

Algumas das principais entidades da ONU integram o Conselho, desde organizações

regionais, comissões econômicas e sociais até algumas organizações especializadas. Estas

agências facilitam o diálogo dos Estados e demais atores em questões de cunho global, e

8Advance Market Commitment
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auxiliam na transformação dos acordos de desenvolvimento em verdadeiras mudanças na vida

da humanidade (ECOSOC, [201-]a). Nos últimos anos, o Conselho passou por algumas

reformas, que foram feitas para melhorar o desempenho do órgão na busca por identificar

desafios novos e emergentes, incentivar a inovação e tentar atingir a integração entre os três

aspectos do desenvolvimento sustentável que foram apresentados acima. O ECOSOC, por

meio de suas conferências, promove a participação de países, organizações internacionais e

sociedade civil em seus debates. O trabalho do órgão é estruturado em torno do que é mais

importante em matéria de desenvolvimento sustentável a cada ano, e incita parcerias e

políticas públicas eficazes acerca desse tema.

O atual presidente do ECOSOC, Munir Akram, foi eleito para o cargo em julho de

2020 e é representante e embaixador do Paquistão na ONU (ECOSOC, [201-]b). Os

Estados-membros também são eleitos na Assembleia Geral, e seus mandatos duram três anos.

São ao todo 54 Estados, e sua representação é baseada na localização geográfica dos países,

sendo 14 assentos para Estados africanos, 11 para asiáticos, 6 para o Leste Europeu, 16 para

América Latina e Caribe e 13 para a Europa Ocidental e outros Estados (ECOSOC, [201-]c).

3.2 O ECOSOC e os impactos da COVID-19 na Agenda 2030

As sessões substantivas do ECOSOC costumam acontecer em julho, anualmente, na

sede da ONU em Nova Iorque. Durante estas sessões, o conselho sedia o Fórum Político de

Alto Nível para o Desenvolvimento Sustentável, que em 2020 discutiu sobre o impacto da

pandemia nos ODS e como a comunidade internacional pode reagir à pandemia levando em

consideração os objetivos e encontrando uma forma de colocar o mundo nos eixos para

realizá-los durante a década de ação e entrega do desenvolvimento sustentável

(PLATAFORMA DO CONHECIMENTO DOS ODS, 2020a).

Neste sentido, o comitê a ser simulado nos dias do MINIONU será uma sessão

especial do ECOSOC, que ocorrerá em outubro de 2021 e visará dar continuidade a esta

discussão, trazendo à tona os impactos da pandemia na Agenda durante o ano 2020 e as

soluções para 2021. O comitê irá abordar os retrocessos e avanços no combate à pandemia e

quais as consequências disso para os três principais pilares do desenvolvimento sustentável,

que são o ambiental, o social e o econômico. Desta forma, será possível discutir como a

pandemia afetou os esforços para o desenvolvimento sustentável de maneira geral e como isto

impacta na entrega dos ODS, visto que eles estão integrados, e é necessário alcançá-los em

conjunto.
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A moderação utilizada nos dias de debate será a tradicional, e o comitê será simulado

em português. Visto que algumas das delegações cruciais para a discussão não são

oficialmente parte do ECOSOC, alguns membros observadores estarão presentes para

fomentar as discussões, totalizando 43 delegações. Destas, duas serão representantes do

Comitê Internacional de Imprensa. Considerando o número de delegações do comitê, alguns

membros oficiais do ECOSOC não estarão presentes.

4. POSICIONAMENTO DOS ATORES

4.1 Américas

As Américas concentram os maiores números de casos de COVID-19 no mundo, cerca

de 78 milhões até 02 de agosto de 2021. Neste continente estão dois dos países com os

maiores números de casos no mundo, Estados Unidos e Brasil, que são também os dois que

tiveram algumas das piores gestões de crise durante a pandemia. Segundo os dados, até o dia

06 de agosto, os Estados Unidos concentram cerca de 35 milhões de casos, enquanto o Brasil

concentra 20 milhões, mas isso mudou após a entrada do novo presidente dos Estados Unidos

(OMS, 2021b).

A grande maioria dos países das Américas demonstram serem favoráveis à vacina,

como é o caso dos Estados Unidos, Chile e Reino Unido (G1, 2021). Esses países adotaram

medidas de distanciamento social, restrições de turistas, entre outras medidas de combate à

disseminação do vírus. Enquanto o Brasil demorou a reconhecer a importância de vacinar a

população, de colocar restrições a turistas e incentivar o distanciamento social, fazendo com

que essa demora fosse responsável por aumentar o número de casos e mortes no país

(ESTADO DE MINAS, 2020).

Segundo o Global Health Security Index (2019), os Estados Unidos eram o país mais

preparado para receber uma crise de saúde, classificado no ranking em primeiro lugar, e o

Brasil se encontrava em 22°. Vale ressaltar que a pandemia do novo coronavírus encontrou

uma América Latina enfraquecida, apresentando problemas nos setores de saúde, educação e

ciência, instabilidade política e enfraquecimento das organizações regionais (LIMA, 2020).

No que tange aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os países das Américas estão

em posições medianas no ranking da Agenda 2030 (SDG INDEX, 2020). Os países da
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América Latina e do Caribe não atingiram nenhum objetivo, contudo, de acordo com o SDG

Index (2020), estão “no caminho” para atingir alguns objetivos, como o 79 e o 1310.

Quanto à posicionamentos, os Estados Unidos apontam que estão em liderança em

termos de ajuda humanitária, visto que detém de mais de 40% dos fundos globais de saúde, e

pretendem, também, liderar o caminho para a sustentabilidade (PLATAFORMA DO

CONHECIMENTO DOS ODS, 2020d). Além disso, países como Brasil, Argentina, Chile,

Bolívia e Colômbia, que são países em desenvolvimento, acreditam que a sustentabilidade é

crucial para o processo de recuperação após a pandemia, que deve ser feita de forma inclusiva

e resiliente. Os países acreditam que a pobreza é o maior desafio global de todos os tempos, e

reconhecem que a pandemia impactou décadas de esforço para redução dessa, e por isso, é

necessário acelerar a implementação da Agenda. Os países também reforçam a necessidade de

cooperação para implementação dos Objetivos em áreas como tecnologia, finanças e

comércio (PLATAFORMA DO CONHECIMENTO DOS ODS, 2020b).

4.2 Ásia

O país no qual a pandemia surgiu, a China, localiza-se neste continente. Após um ano

de pandemia, a China apresentou uma das melhores gestões de crise do mundo, conseguindo

conter o vírus em seu território. Outros países asiáticos, como a Coreia do Sul e o Japão, por

meio de políticas de distanciamento social, ampla testagem, rastreamento de contatos e uso

intenso de tecnologia, obtiveram bom desempenho na contenção da doença (LIMA, 2020). Já

no Sudeste Asiático, a Tailândia se destaca pela sua gestão de crise, que foi eficiente mesmo

com menos recursos em relação aos outros países citados.

O Sudeste Asiático, até 02 de agosto de 2021, concentra o terceiro maior número de

casos do mundo (38 milhões), enquanto a região do Pacífico Ocidental ou Ásia-Pacífico

apresenta a menor quantidade (4,7 milhões) também até a mesma data. Além disso, o Sudeste

Asiático também é uma das regiões mais vulneráveis às transformações e impactos que a

pandemia trouxe. Alguns dos mais altos índices de fome, pobreza, crianças fora da escola,

entre outros, são apontados como consequências da pandemia para a região, conforme consta

no Relatório dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em 2020.

O Oriente Médio, que há tempos sofre pelos conflitos e tensões, se viu em uma

ameaça ainda maior causada pelas implicações da guerra à pandemia de COVID-19,

10ODS 13: Ação climática
9ODS 7: Energia acessível e limpa
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aumentando o número de mortes. Como a crise sanitária afetou o mundo inteiro, alguns países

como a Arábia Saudita firmam seus posicionamentos na crença de que foi criada uma

oportunidade para reconstruir a economia, relações sociais e atitudes em torno do

desenvolvimento sustentável. Assim como a Arábia, o Irã também enfatiza que os países

estão igualmente vulneráveis e que, para solucionar os problemas causados pela pandemia e

avançar nos objetivo das ODS, é necessário que todos cooperem independentemente de sua

relação, economia ou poder militar (PLATAFORMA DO CONHECIMENTO DOS ODS,

2020b). Claramente, se apresentam muito focados no multilateralismo e no fato de que todos

são fortemente dependentes uns dos outros, assim, só em conjunto poderão superar as

tribulações.

4.3 Europa

Alguns dos epicentros da pandemia foram países europeus, e o continente concentra

alguns dos maiores números de casos do mundo, em países como França, Reino Unido, Itália,

Espanha e Alemanha, além de ser o segundo continente com mais casos, totalizando 60

milhões até 02 de agosto de 2021 (WHO, 2021b). A expectativa era de que a Europa, o

continente mais homogêneo do mundo, que possui sistemas nacionais de saúde e oferece

proteção social, se saísse bem no controle da pandemia. Entretanto, o continente teve sérias

dificuldades para gerir a crise, apresentando altos índices de mortes (LIMA, 2020).

Os países europeus estão muito bem posicionados no ranking da Agenda 2030, com a

Suécia em primeiro lugar - tendo cumprido mais de 80% dos esforços para os ODS, a França

em 4° e a Alemanha em 5°, por exemplo (SDG INDEX, 2020). Mesmo passando por

dificuldades no início da pandemia, os países europeus demonstraram claramente o total apoio

às vacinas, adotaram medidas de distanciamento social e lockdown (termo em inglês que

significa fechamento total ou confinamento). Grande maioria desses países que compõem a

Europa promovem uma cooperação em prol do desenvolvimento sustentável, economia e

bem-estar da população. Deste modo, foram disponibilizados fundos para os países agirem

com o objetivo de estarem cada vez mais próximos de alcançarem os 17 Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (UNIÃO EUROPEIA, 2021).

4.4 África



29

A África é um dos continentes com menores números de casos de COVID-19,

totalizando 5 milhões até 02 de agosto de 2021 (OMS, 2021b). A África, principalmente a

Subsaariana, é a área mais vulnerável aos impactos da pandemia, apresentando os maiores

indicadores de aumento da pobreza, de crianças fora da escola, principalmente de meninas e

algumas das piores condições em termos de acesso à higiene básica e água limpa e segura. A

região do Sahel, localizada ao sul do deserto do Saara, é uma das mais vulneráveis às

mudanças climáticas, contudo, os países da região mobilizam esforços para reverter a situação

do país. A Agenda 2063, por exemplo, é uma iniciativa que busca unir os países na busca por

desenvolvimento sustentável e inclusivo, autodeterminação, liberdade e progresso, além de

resolver questões estruturais que permeiam o continente (UNIÃO AFRICANA, [20-]).

Isto evidencia que o continente africano, em geral, demonstra muito empenho e

esforço quando a meta é alcançar o desenvolvimento sustentável. Muitos representantes

ressaltaram a importância da adoção de reformas estruturais com o objetivo de elevar o direito

ao desenvolvimento sustentável a um valor constitucional. Países como Nigéria, África do

Sul, Egito, Angola, Congo e Etiópia reconhecem que uma recuperação sustentável é

necessária para a retomada das atividades no período após a pandemia, além de defender a

união da comunidade internacional, a cooperação e o multilateralismo. Os países também

apontam que a implementação efetiva da Agenda 2030 depende do fortalecimento de certas

áreas de cooperação, como como o comércio internacional, as finanças e a tecnologia,

principalmente para países em desenvolvimento (PLATAFORMA DO CONHECIMENTO

DOS ODS, 2020b).

4.5 Oceania

A região da Ásia-Pacífico é uma das que possuem o menor número de casos no

mundo, cerca de 3,2 milhões até 13 de junho de 2021. Nesta região estão localizados países

como a Nova Zelândia, que teve um ótimo desempenho na gestão da pandemia. No ranking

da Agenda 2030, o país ocupa a 17ª posição, enquanto a Austrália está em 37° (SDG INDEX,

2020). No Global Health Security Index (2019) a Austrália estava em 4° lugar, o que significa

que seu sistema de saúde estava “totalmente preparado” para receber algum tipo de crise. A

Nova Zelândia, por sua vez, estava posicionada em 35°. Vale ressaltar que a resposta rápida

dos representantes públicos foi essencial em países que administraram bem a pandemia, já

que muitos países que estavam em melhores condições, na teoria, nas competências de saúde,

tiveram desempenhos piores que países como a Nova Zelândia, por exemplo.
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Os países do continente, em seus posicionamentos, compartilharam uma visão mais

inclusiva, abrangente e de menos desigualdade, em busca do alcance da ação coletiva, que é

essencial na luta contra o COVID-19, tendo seu foco no enorme impacto do COVID-19 sobre

as pessoas que vivem na pobreza e em situações vulneráveis, incluindo mulheres, crianças,

idosos e pessoas com deficiência. A pandemia agravou alguns problemas presentes na região,

como a vulnerabilidade às mudanças climáticas e a desastres naturais. Desse modo, a

cooperação internacional e o multilateralismo têm total relevância e são chaves essenciais

para o combate à pandemia e na caminhada ao desenvolvimento sustentável (PLATAFORMA

DO CONHECIMENTO DOS ODS, 2020c).

4.6 Organizações Governamentais e Não-governamentais

Conforme aponta a Plataforma Agenda 2030 ([201-]), os Objetivos do

Desenvolvimento Sustentável são para todos, ou seja, para os governos, as organizações e os

indivíduos. As Nações Unidas, assim como suas agências e órgãos, estão comprometidos com

estes objetivos. As agências especializadas presentes neste comitê tratam de assuntos diversos

e que estão relacionados com diferentes aspectos da Agenda 2030. A Organização Mundial da

Saúde (OMS), além de ter um grande papel de difusão de informações durante a pandemia,

está relacionada com o objetivo 311, principalmente, mas também com outros 16 objetivos12, já

que todos os ODS estão integrados (OMS, [201-]). Segundo o site da FAO ([201-]), a

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, os principais objetivos

relacionados com a agência são o 1 e o 2, mas alguns outros, como o 5 e o 613, também estão

relacionados.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) está relacionada, principalmente, com

os objetivos 1, 5 e 8 (OIT, [201-]). A UNESCO ([201-]), por sua vez, contribui para os

objetivos 4 e 9, principalmente. Organizações não-governamentais, como o Greenpeace,

também buscam mobilizar a população em prol do desenvolvimento sustentável diante dos

riscos e consequências apresentados pela COVID-19. Com novos planos e estratégias para

13ODS 1: erradicação da pobreza, ODS 2: fome zero e agricultura sustentável, ODS 5: igualdade de gênero, ODS
6: água potável e saneamento.

12Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) são integrados e indivisíveis, na medida em que
abrangem os três aspectos principais do desenvolvimento sustentável que são o aspecto social, e econômico e o
ambiental e que, para que o desenvolvimento sustentável seja alcançado, é preciso que esforços sejam
mobilizados em torno de todos os ODS (PLATAFORMA AGENDA 2030, [201-]). Mais informações:
http://www.agenda2030.com.br/os_ods/

11ODS 3: saúde e bem-estar.
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2021, o Greenpeace (2021) busca atingir objetivos globais, levando em consideração as

prioridades diversas, para que os impactos sejam sentidos por todos.

Além desta, há também a organização Médicos Sem Fronteiras ([20-]), que busca

levar ajuda humanitária para populações vulneráveis, de forma a expor ao mundo as

realidades difíceis enfrentadas por seus pacientes. Em um contexto como o atual, esta

organização é de suma importância para garantir a saúde das populações mais vulneráveis,

contribuindo diretamente para o ODS 3 e também para o 214. Cabe ressaltar, mais uma vez,

que como os objetivos são integrados, as organizações atuam em todos os objetivos em áreas

temáticas específicas.

5. QUESTÕES RELEVANTES PARA AS DISCUSSÕES

● Diante de uma nova onda da pandemia, que inclui variantes mais infecciosas e novas

políticas de lockdown, o mundo pode atrasar ainda mais o atingimento dos ODS. Seria

possível recuperar esses impactos nos próximos anos?

● As campanhas de imunização começaram, mas estão em ritmo desigual entre os países. Se

os ODS são globais e necessitam de ação conjunta para serem atingidos, como lidar com

as disparidades entre os índices de desenvolvimento que o atraso na vacinação pode

causar?

● Como os países podem ajudar uns aos outros no que tange à contenção da pandemia e na

recuperação após a contenção?

● A Europa, ao mesmo tempo que foi um dos epicentros da pandemia, também continuou

no topo do ranking dos ODS. Por que isso acontece? A Europa é mais resiliente em

termos de desenvolvimento sustentável do que outros lugares? Por quê?

● Brasil e Estados Unidos foram os grandes epicentros da pandemia nas Américas. Quais

são as perspectivas para estes países no ano de 2021?

● Quais as melhores medidas para uma recuperação econômica efetiva?

● Diante dos atrasos causados pela crise da COVID-19, é possível alcançar os ODS até

2030? Mesmo que a Agenda não seja completada, ainda é possível fazer mudanças

significativas no que tange ao desenvolvimento sustentável?

14ODS 2: fome zero, ODS 3: saúde e bem-estar.
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7. TABELA DE DELEGAÇÕES

Delegação Status

Comunidade da Austrália Membro Oficial

Emirados Árabes Unidos Membro Observador

Estado de Israel Membro Observador

Estado Plurinacional da Bolívia Membro Oficial

Estados Unidos da América Membro Oficial

Estados Unidos Mexicanos Membro Oficial

Federação Russa Membro Oficial

Greenpeace Membro Observador

Jamaica Membro Oficial

Japão Membro Oficial

Médicos Sem Fronteiras Membro Observador

Nova Zelândia Membro Observador

Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura

Membro Observador

Organização das Nações Unidas para a
Ciência, a Educação e a Cultura

Membro Observador

Organização Internacional do Trabalho Membro Observador

Organização Mundial da Saúde Membro Observador

Reino da Arábia Saudita Membro Oficial

Reino da Espanha Membro Observador

Reino da Suécia Membro Observador

Reino da Tailândia Membro Oficial

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do
Norte

Membro Oficial

República Árabe do Egito Membro Oficial
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República Argentina Membro Oficial

República da África do Sul Membro Observador

República da Angola Membro Oficial

República da Colômbia Membro Oficial

República da Coreia Membro Oficial

República da Índia Membro Observador

República da Indonésia Membro Oficial

República Democrática Federal da Etiópia Membro Oficial

República do Chile Membro Observador

República do Congo Membro Oficial

República Federal da Alemanha Membro Oficial

República Federal da Nigéria Membro Oficial

República Federativa do Brasil Membro Oficial

República Francesa Membro Oficial

República Islâmica do Irã Membro Oficial

República Islâmica do Paquistão Membro Oficial

República Italiana Membro Observador

República Popular da China Membro Oficial

República Popular do Bangladesh Membro Oficial


