
Cara/o Representante da Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPNs), segue uma breve explicação sobre a pesquisa com o objetivo 
de apresentar de forma sucinta, um pouco das estratégias da ODS e a 
importância do envolvimento dos representantes das RPPNs nesta 
pesquisa: 

Em 2015, foi apresentado pela Organização das Nações Unidades (ONU), 
um plano de ação global nomeado “Transformando o nosso mundo: a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. Esta agenda mundial 
propõe 17 temas reconhecidos como sendo os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e estabelece metas a serem 
alcançadas até 2030 em prol de um desenvolvimento sustentável 
mundial. Mas para o alcance destas metas propostas, todas as partes 
interessadas (governos, organizações multilaterais e diversos parceiros 
para o desenvolvimento) reconheceram que todos os diferentes atores 
envolvidos têm um importante papel a desempenhar para o êxito desta 
agenda. 

Reconhecer as Reservas Particulares do Patrimônio Natural no Brasil 
como importantes atores desta realidade e entender qual a percepção 
dos representantes legais das RPPNs, sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), as necessidades e realidades, bem 
como localizar ODS dentro deste contexto será é o objetivo deste 
questionários que estamos enviamos, pois acreditamos que estas 
informações coleta- das em todas as unidades da federação, serão muito 
importantes para auxiliar na construção de proposituras estratégicas que 
possam a vir embasar novas políticas públicas em prol RPPNs e do 
desenvolvimento sustentável global. 

Para alcançar os objetivos desta importante pesquisa, estamos lhes 
encaminhando este questionário solicitando apreciação e respostas em 
até quinze dias da data de recebimento impreterivelmente. Sabemos 
quantas responsabilidades e atividades que a/o representante legal das 
RPPNs tem neste cotidiano atribulado e também re- conhecemos que 
parar, mesmo que um curto tempo, para responder um questionário de 
pesquisa é um grande esforço, porém sabemos que só assim juntos, 
conseguiremos atuar efetivamente e ir além neste universo das ODS e 
nas proposituras de novas Políticas Públicas Nacionais. 


