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1.

1. Mensagem do
Diretor Regional

Em 2019, tivemos dois grandes eventos na região diretamente relacionados à
União: o Fórum de Conservação da América do Sul (Ciudad del Este, Paraguai, de
12 a 14 de agosto) e o III Congresso de
Áreas Protegidas da América Latina e do
Caribe (III CAPLAC, Lima, Peru, de 14 a 17
de outubro).
O Comitê de Membros da América do
Sul da UICN foi o líder na organização do
Fórum, que proporcionou um espaço para análise das contribuições dos constituintes da União sobre a implementação
do Programa 2017-2020 e também para
discussão sobre governança institucional,
entre outros. Além disso, foram feitas contribuições para a construção do Programa
Global da UICN para o período de 2021 a
2024, a caminho do próximo Congresso
Mundial de Conservação.

Por sua vez, o III CAPLAC propôs uma visão e estratégia sobre o tema das áreas
protegidas no contexto da América Latina e do Caribe, com vistas aos próximos
encontros: O Congresso Mundial de Conservação, o próximo Congresso Mundial
de Parques e o IV CAPLAC. Assim, o congresso nos permitiu enxergar os próximos
10 anos no cenário das áreas protegidas:
como orientar políticas públicas sobre
diversidade biológica, governança, sustentabilidade, serviços ecossistêmicos,
turismo, pesca e outras atividades econômicas para as quais as áreas protegidas contribuem e que geram bem-estar e
qualidade de vida para as populações que
vivem lá ou dependem delas.
Durante o ano de 2019, duas novas instituições aderiram à membresia, ambas
do Paraguai (a Associação Pró Cordilheira
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San Rafael e a Federação para a Autodeterminação dos Povos Indígenas) a quem
acolhemos com satisfação. Por outro lado, a reativação do Comitê Chileno da
UICN foi alcançada, liderada pelo Comitê
Nacional de Defesa da Fauna e Flora do
Chile, assim que, atualmente, contamos
com oito Comitês Nacionais na região
(Argentina, Bolívia, Brasil, Chile Colômbia,
Equador, Paraguai e Peru). Também em
2019, o escritório regional fez um esforço para sistematizar o trabalho com nossos Membros e, durante este ano, queremos fortalecer a comunicação com os
Constituintes.
Em breve, teremos o Congresso Mundial
de Conservação na cidade de Marselha,
na França, um evento que é realizado a
cada quatro anos e que constitui nosso
maior exemplo de congregação em rede
e tomada de decisões, sendo também o
maior evento de conservação do mundo.
Reúne líderes de governos, sociedade
civil, organizações de povos indígenas,
setor privado e setor acadêmico para debater e tomar decisões destinadas a solucionar os mais prementes desafios ambientais e de desenvolvimento do mundo.
Entre muitas outras ações, serão submetidas ao congresso para aprovação, o novo
Programa 2021-2024 da UICN “Natureza
2030, Natureza, Nosso Futuro”, um novo
padrão para “Soluções baseadas na Natureza” (SbN) e outras ferramentas valiosas relacionadas, como a Perspectiva do
Patrimônio Mundial 3, na qual os países
poderão ver o estado real do patrimônio
mundial natural.
Em relação ao estado da natureza, podemos identificar recentemente duas
grandes correntes de eventos. Por um
lado, a evidência de uma crise ambiental sem precedentes; por outro lado, o
próximo começo de uma década crucial
para o destino da humanidade, com ini-
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ciativas importantes para enfrentar os desafios ambientais atuais, em uma escala
adequada.
No ano passado, a América do Sul também fez parte do declínio do estado da
natureza, em grande parte, mas não exclusivamente, após numerosos incêndios
florestais maciços na Amazônia, florestas
secas tropicais e subtropicais, Cerrado,
Pantanal, Chaco e Páramo andino. Embora esses eventos sejam recorrentes nos
ecossistemas mencionados, em 2019,
sua extensão e intensidade foram maiores que o habitual. No entanto, estes foram apenas parte de um desastre global,
a ponto de 2019 ter sido chamado por
alguns “o ano em que o planeta pegou
fogo” (um ano específico do que também
foi chamado de antropoceno, uma era
marcada por impactos ambientais humanos acentuados), com incêndios especialmente grandes na Austrália, Califórnia,
Congo, Indonésia, Líbano e Rússia, para
citar apenas os maiores
Em relação à reação da comunidade internacional, 2020, por sua vez, tem sido
chamado por alguns como o “super ano”
em termos de iniciativas ambientais, nas
quais é esperado (se as circunstâncias internacionais não mudarem devido ao que
em breve poderá se tornar uma pandemia)
a formulação de metas ambiciosas sobre
as principais questões ambientais para a
próxima década.
Durante este ano, ocorrerão a 13ª reunião da Conferência das Partes (COP) da
Convenção sobre Conservação de Espécies Migratórias de Animais Silvestres, o
Fórum Mundial sobre Biodiversidade, o
Congresso Mundial de Conservação, a
COP15 sobre biodiversidade - onde se
espera definir a agenda da biodiversidade para a próxima década - COP26 sobre
mudanças climáticas, a Conferência sobre os Oceanos e a Semana Mundial da
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Água, entre outros. Porém, o desafio do
antropoceno exige algo revolucionário, o
que contribui para as drásticas transformações necessárias para chegar a um
modelo de desenvolvimento verdadeiramente sustentável.
Mas, para onde devemos ir? Como conseguir essas transformações? Existem
iniciativas em todas as direções. Alguns
querem colocar extensões cada vez maiores em áreas protegidas. Outros querem
se afastar dos parques para se concentrar em naturezas novas e inesperadas,
guiadas pela transformação tecnológica.
Muitos exigem que a conservação seja
totalmente integrada aos processos de
produção capitalistas.

© DepositPhotos

Um caminho que está emergindo desse
dilema é o da conservação da coexistência, uma abordagem que vai além das áre-

as protegidas e da fé nos mercados para
incorporar as necessidades de seres humanos e não-humanos em paisagens integradas e justas. Acreditamos que o novo Programa da UICN, a ser aprovado no
Congresso Mundial de Conservação, seja
estabelecido precisamente nesse sentido,
tendo as pessoas como parte central dos
cinco componentes que o Programa propõe, ao mesmo tempo que os meios propostos para que se possa implementá-lo.
Esta será uma oportunidade para os grandes membros da UICN contribuírem juntos para enfrentar o grande desafio ambiental de nosso tempo.

Álvaro Vallejo
Diretor Regional
UICN América do Sul
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2.

Um olhar sobre
a UICN

A UICN é uma União de Membros composta por Estados soberanos, agências governamentais e organizações da
sociedade civil. A UICN disponibiliza a
entidades públicas, privadas e não governamentais os conhecimentos e ferramentas que possibilitam o progresso
humano, o desenvolvimento econômico
e a conservação da natureza de maneira
abrangente.
Criada em 1948, a UICN se tornou a
maior e mais diversificada rede ambiental do mundo. Possui a experiência, os
recursos e o alcance de suas 1.400 organizações-Membro e as contribuições de
mais de 15.000 especialistas. A UICN é a
autoridade mundial na avaliação do estado de conservação da natureza e dos
recursos naturais, bem como das medidas necessárias para protegê-los. Nossos especialistas estão organizados em
seis Comissões dedicadas à sobrevivência da espécie; direito ambiental; áreas
protegidas; políticas ambientais, sociais
e econômicas; gestão de ecossistemas;
e educação e comunicação.
A capacidade de reunir diversos atores
e fornecer conhecimento científico de
ponta, recomendações objetivas e experiências de campo, alimentam a missão da UICN de informar e fortalecer
os esforços de conservação em todo o
mundo. Fornecemos um fórum neutro
no qual governos, organizações não-governamentais, cientistas, empresas,
comunidades locais, grupos indígenas,
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organizações religiosas e outros podem
trabalhar juntos para criar e implementar
soluções para os desafios e problemas
ambientais.
Ao facilitar essas soluções, a UICN fornece aos governos e instituições, em todos os níveis, o momento necessário para alcançar metas universais, nas áreas
de biodiversidade, mudança climática e
desenvolvimento sustentável, nas quais
a UICN desempenha um papel decisivo.
Nosso conhecimento, juntamente com
nossos diversos Membros, faz da UICN
uma incubadora e um repositório confiável das melhores práticas e ferramentas
de conservação, além de diretrizes e normas internacionais. Como uma das únicas duas organizações ambientais com
status de observador oficial nas Nações
Unidas (ONU), a UICN garante que a conservação da natureza tenha voz no mais
alto nível de governança internacional.
A experiência e a extensa rede da UICN
fornecem uma base sólida para um amplo e diversificado portfólio de projetos
de conservação em todo o mundo. Esses
projetos, combinando os mais recentes
avanços científicos com o conhecimento tradicional das comunidades locais,
buscam parar e reverter a perda de habitat, restaurar ecossistemas e melhorar o
bem-estar humano. Eles também geram
uma grande quantidade de dados e informações que alimentam a capacidade
analítica da UICN.

2. UM OLHAR SOBRE A UICN
Através da sua participação na
UICN, as organizações Membros participam de um processo
democrático no qual várias propostas são debatidas e votadas.
Os acordos adotados, chamados
resoluções, influenciaram significativamente a agenda de conservação global. Os Membros se
reúnem a cada quatro anos no
Congresso Mundial de Conservação da UICN para definir prioridades e aprovar o Programa de Trabalho da União. Os congressos
da UICN geraram vários acordos
ambientais internacionais importantes, incluindo a Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD), a
Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas
de Fauna e Flora Selvagens (CITES), a Convenção do Patrimônio
Mundial e Convenção de Ramsar
sobre zonas húmidas. Continuamos a ajudar essas convenções
a se fortalecerem e evoluírem de
maneira que elas possam responder aos desafios emergentes.

©WikimediaCommons

Nossas organizações Membros
são representadas pelo Conselho
da UICN, que é o órgão de governo entre os períodos do Congresso Mundial de Conservação.
A Secretaria, com sede na Suíça,
é composta por cerca de 950 funcionários, localizados em mais de
50 países.
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3.

3. O Programa
da UICN

Em 2016, a UICN adotou seu Programa para o período 2017-2020, com o
foco de “Um Programa”, sob o qual todos os constituintes da União (governos,
ONGs, Comitês Regionais e Nacionais,
Comissões de Peritos e Secretariado)
trabalham juntos para desenvolvê-lo e
implementá-lo.
Este Programa reflete a crença da UICN
de que um aumento constante no bem-estar global só pode ser alcançado através da melhoria da compreensão dos
sistemas complexos de manutenção da
vida do planeta e das tendências globais
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predominantes que hoje atuam sobre
eles (urbanização, crescimento econômico, aumento do consumo, desaparecimento da biodiversidade, desigualdade
de riqueza, mudança climática, crescimento populacional e muitos outros). Ele
é sustentado pela capacidade única da
UICN de reunir Membros do governo e
da sociedade civil, além de especialistas, grupos de povos indígenas e outros
parceiros, na busca de objetivos de conservação e desenvolvimento sustentável,
com base no trabalho científico de base
empírica da UICN.

3. O PROGRAMA DA UICN
A conservação da natureza e o progresso
humano não são mutuamente exclusivos.
Diante de enormes forças transformacionais, como as mudanças climáticas e a
dramática desigualdade socioeconômica existente no mundo, existem opções
políticas, econômicas, culturais e tecnológicas credíveis e acessíveis que podem
contribuir para o bem-estar geral de maneira a promover e até melhorar o patrimônio natural do nosso planeta.

Para fundamentar essas opções, o Programa 2017-2020 alinha os esforços de
conservação em torno de três linhas sólidas de trabalho: avaliar e conservar a
diversidade da natureza, promover e
apoiar a governança eficaz e equitativa
do uso da natureza e implementar soluções baseadas na natureza para os
desafios climáticos, alimentares e de
desenvolvimento.
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4.

4. Progresso na implementação
do Programa

Durante 2019, a implementação do Plano
de Trabalho Regional da América do Sul
da UICN (2017-2020) continuou. As abordagens para a conservação, restauração e uso sustentável dos ecossistemas
foram fortalecidas na região, incluindo
Adaptação Baseada em Ecossistemas
(EbA), Redução de Risco de Desastres
Baseada em Ecossistemas (Eco-DRR)
ou Restauração da Paisagem Florestal
(FLR). Da mesma forma, o uso de ferramentas como a Lista Verde de Áreas
Protegidas e Conservadas (LVAPC), a
Metodologia de Avaliação de Oportuni-

dades de Restauração (ROAM), entre outras, foi consolidado e ampliado.
Com um Programa regional alinhado aos
objetivos da UICN em nível global e latino-americano, através dos escritórios da
UICN em Quito e Brasília, e desafiando
o contexto político e socioeconômico dinâmico da região; reportam-se os avanços a seguir, considerando que alguns
dos projetos contribuem para mais de
uma área do Programa.

Conservar e valorizar a natureza
Guiana
Suriname
Guiana Francesa

Venezuela

Equador

Colômbia

Peru
Brasil
Bolívia
Chile

Paraguai

Projetos na Região – 2019
Argentina
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Uruguai

APL
Lista Verde
Incubadora de Áreas Protegidas
IAPA e Extensão IAPA
CEPF Andes
Painel do Rio Doce
ReSupply
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No entanto, a natureza continua sob
grande pressão em muitas frentes, como
mineração ilegal, desmatamento, desertificação, mudança climática, poluição,
tráfico de animais silvestres, projetos de
infraestrutura e expansão urbana descontrolada. O ano de 2019 foi especialmente
difícil, com mega-incêndios que afetaram
biomas importantes como a Amazônia, a
Chiquitanía, o Cerrado e o Gran Chaco,
entre outros. Tudo isso contribui para a
perda de biodiversidade.
A UICN América do Sul apoia governos,
Membros e comunidades para melhorar
o gerenciamento sustentável, a conservação de espécies e ecossistemas e para
conter esses principais fatores de perda
de biodiversidade.
Durante 2019, oito dos projetos implementados na região foram enquadrados
principalmente na área do Programa para
conservar e valorizar a natureza.
Áreas protegidas e conservadas são espaços que, por meio de um gerenciamento e planejamento eficazes, demonstraram preservar a biodiversidade e seus
serviços ecossistêmicos associados a
longo prazo. Essas áreas também desempenham um papel essencial no desenvolvimento sustentável da região, na
mitigação e adaptação das mudanças
climáticas e são fundamentais para o

bem-estar humano, uma vez que apoiam
os meios de subsistência das populações locais e urbanas.
Além dos esforços da CDB para criar e
fortalecer sistemas nacionais de áreas
protegidas, por meio do Objetivo Aichi
11, outros acordos ambientais multilaterais reconhecem cada vez mais o papel
na conservação e a legitimidade de outros atores, como governos locais. Setores essenciais para a boa governança e
gestão eficaz e equitativa das áreas protegidas e conservadas.

© DepositPhotos

A América do Sul é a região do planeta com a maior proporção de recursos
aquáticos, as florestas mais extensas e
a maior cadeia de montanhas; onde cinco dos dezessete países megadiversos
do mundo são encontrados. Também é
coberto principalmente por biomas caracterizados por sua biodiversidade extremamente alta e grande proporção de
espécies endêmicas. Possui 1.457 Áreas-chave de Biodiversidade declaradas.

Nesse contexto, e com financiamento do
Ministério Federal Alemão para o Meio
Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear (BMU), o projeto Áreas
Protegidas e outras medidas de conservação no nível do governo local
(APL) trabalhou com esses importantes
atores locais baseados em áreas no Brasil, Colômbia, Equador e Peru. O objetivo
tem sido melhorar as condições desse
setor para conservar a biodiversidade
por meio do manejo eficaz e equitativo
das áreas protegidas e outras medidas
de conservação.
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Durante o Fórum de Conservação da
América do Sul, esse tópico foi destacado, socializando experiências em países
da região e motivando os Membros a trabalhar com esses atores.
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Além disso, durante o III CAPLAC, a
UICN organizou uma discussão sobre o
papel dos governos locais na proteção e
conservação de áreas protegidas em nível local, além de apresentar um estande
do projeto. Essas atividades foram realizadas em conjunto com os parceiros do
projeto: a Agência Alemã de Cooperação
Internacional (GIZ) e Governos Locais
pela Sustentabilidade (ICLEI). O projeto
participou de três eventos e de uma reunião relacionada às Outras Medidas de
Conservação Eficazes baseadas na Área
(OMEC). Essas reuniões permitiram aos
governos que administram essas áreas
preparar e apresentar uma declaração
sob o nome de “uma chamada para reconhecer o papel do governo local na
conservação da biodiversidade”, que foi
lida na sessão plenária final do evento.

Também foi publicado localmente o Estado da arte das áreas protegidas e conservadas: Brasil, Colômbia, Equador e
Peru; documento que resume as políticas
sobre áreas protegidas locais e que analisa a importância delas e do envolvimento dos governos subnacionais e locais na
implementação e manutenção dessas
áreas.
De maneira mais geral, o objetivo do projeto da Lista Verde é promover o fortalecimento da governança e gestão diversificadas e equitativas das áreas protegidas
(PAs), para garantir resultados bem-sucedidos da conservação da biodiversidade
e resposta às mudanças climáticas. Através da implementação do Padrão da Lista Verde da UICN para Áreas Protegidas
e Conservadas, busca-se que os países
parceiros avancem e relatem o progresso
nos elementos de qualidade da Meta 11
de Aichi, bem como relatem o progresso
em Metas 1 e 14 do Plano Estratégico da
CDB para 2011-2020. Ajudando assim a
superar as lacunas de qualidade e capa-
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biente da Organização Latino-Americana
e do Caribe de Instituições Superiores de
Auditoria (COMTEMA / OLACEFS).

Em 2019, duas áreas protegidas na Colômbia foram avaliadas através do padrão: o Santuário de Flora e Fauna de
Malpelo, e o Parque Natural Nacional
Chingaza. Em 2020, é esperada a confirmação da certificação dessas áreas.
Em setembro, foi realizado um evento regional (América do Sul, América Central
e México) para compartilhar experiências
e lições aprendidas em diferentes países
e aproveitou-se o espaço para convidar
representantes de outros países e jurisdições interessados em implementar a
Lista Verde. O workshop foi um espaço
importante de aprendizado, oferecendo
importantes lições aprendidas e compartilhando experiências das áreas protegidas envolvidas, além de recomendações
para futuras implementações. Além disso, o workshop compartilhou informações sobre a iniciativa Incubadora de
Áreas Protegidas, gerenciada pelo Centro de Direito Ambiental da UICN e implementada na região com a coordenação
da UICN América do Sul. Também houve
progresso significativo para a inclusão da
primeira área protegida municipal a fazer
parte da Norma que corresponde ao município de Valle de Aburrá em Medellín,
Colômbia. A implantação e aplicação
desta ferramenta é uma etapa fundamental, com o objetivo de fortalecer os resultados de conservação e o gerenciamento
efetivo das diversas figuras de conservação nos biomas marinho e terrestre da
região. Também em 2019 houve a manifestação de interesse da Corporação
Nacional Florestal (CONAF) do Chile em
implementar a Lista Verde naquele país
e, por outro lado, a busca de mecanismos para um trabalho articulado com a
Comissão Técnica. Especial de Meio Am-

Outro de nossos projetos que apoiou
áreas protegidas durante 2019 foi a Integração de Áreas Protegidas do Bioma Amazônia (IAPA), executada entre
2016 e março de 2019, e sua extensão
até novembro do mesmo ano. Seu objetivo era aumentar a resiliência aos efeitos
das mudanças climáticas dos sistemas
de áreas protegidas do bioma Amazônia,
mantendo o fornecimento de bens e serviços ambientais que beneficiem a biodiversidade, comunidades e economias

© Thomas Muller – SPDA – UICN

cidade na governança dos sistemas de
AP. O projeto foi implementado em 2 países da região: Colômbia e Peru.

locais, por meio de seu fortalecimento e
integração regional. Isso para contribuir
para a implementação da Visão Amazônica da Rede Latino-Americana de Cooperação Técnica em Parques Naturais, Áreas Protegidas, Fauna e Flora Selvagens
(REDPARQUES) e para a consecução dos
Objetivos Aichi da CDB em nível regional.
O cumprimento desses objetivos foi realizado, entre outros, por meio da colaboração e fortalecimento da REDPARQUES.
Alguns resultados desse fortalecimento
foram o Plano Estratégico para a Visão
Amazônica 2019-2022 e sua estratégia
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de financiamento, da qual o Portfólio de
projetos da Visão Amazônica faz parte.

Para apoiar a sustentabilidade financeira das APs, foi realizada a Reunião do
Banco de Desenvolvimento dos Países Amazônicos, promovendo o diálogo
entre eles e a REDPARQUES. O evento
permitiu conhecer o trabalho dos bancos
de desenvolvimento da região e discutir
a harmonização das diretrizes de sustentabilidade dos setores produtivos para a
entrega de créditos de investimento para
projetos em AP (ou suas áreas de influência), tomando como ponto de partida
as diretrizes da Visão Amazônica. Também foram discutidos mecanismos de
abrangência regional para financiamento
estratégico no bioma que permitem a integração de critérios de sustentabilidade,
juntamente com bancos nacionais e organizações multilaterais da região.
Em relação ao fortalecimento dos sistemas nacionais de áreas protegidas, entre
2018 e 2019, foi desenvolvido e aplicado
um Protocolo para a análise da eficácia da gestão em nível regional de APs
para o bioma Amazônia, bem como
análises nacionais no Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru.

©Gregoire Dubois

Além das áreas protegidas, outros tipos de ecossistemas de alto valor são
as Áreas-Chave para a Conservação da
Biodiversidade (ACB ou KBA, na sigla em
inglês). O projeto Plantas e Répteis dos
Andes Tropicais, financiado pelo Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF), tem como objetivo: atualizar
a análise de integração das ACBs para
incorporar novos locais na Aliança pela
Extinção Zero (AZE, em inglês) e inclua
répteis, espécies de água doce e plantas
na Lista Vermelha.
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tribuição da população e os dados fornecidos por cada um dos especialistas participantes do processo.
Durante o processo, foram coletadas informações sobre as novas ACBs propostas e os resultados preliminares foram
apresentados para validação. A experiência de identificação da ACB foi disseminada no Fórum da América do Sul da
UICN, bem como no III CAPLAC.

© Thomas Muller – SPDA – UICN

Por meio do projeto, foi realizada uma
atualização das avaliações da Lista Vermelha para plantas e répteis nos Andes
Tropicais na Bolívia, Colômbia, Equador
e Peru. Essas informações foram usadas
para, juntamente com um grupo de especialistas, estabelecer a distribuição das
espécies e suas populações em cada um
dos países mencionados e atualizar e
definir possíveis novas ACBs para os Andes Tropicais. A definição e identificação
de ACBs inclui uma revisão do status de
ameaça de cada espécie, tamanho e dis-
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Promover a apoiar a governança efetiva
e equitativa dos recursos naturais
Guiana
Suriname
Guiana Francesa

Venezuela
Colômbia
Equador

Peru
Brasil
Bolívia
Paraguai

Chile

Argentina

Uruguai

Projetos na região – 2019
IAPA e Extensão IAPA
Amazônia 2.0
Bridge
Recursos compartilhados,
soluções conjuntas

Na América do Sul, a qualidade de vida
das pessoas depende muito das contribuições da natureza. Nela se sustenta a
segurança alimentar, hídrica e energética, geração de renda, meios de subsistência, bem-estar e saúde. A região é um
mosaico de povos, vivendo sob diferentes arranjos socioeconômicos e políticos,
com diferentes visões de mundo e interesses variados, e ainda possui grandes
populações locais que cultivam vários
produtos de subsistência ou pescam em
pequena escala, com uma contribuição
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considerável para suas comunidades locais e cidades próximas.
Uma boa qualidade de vida também se
baseia na contribuição intangível da natureza para as pessoas. A natureza pode
ajudar as sociedades a alcançar uma vida justa e fornecer aprendizado e inspiração para a cultura, identidade e coesão
social. A beleza da natureza se refletiu na
arte e na arquitetura e inspirou comunidades e indivíduos por séculos. Algumas
visões de mundo, especialmente das co-
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munidades indígenas, mostram notáveis
ligações simbólicas com a natureza, e
alguns Estados a percebem como uma
entidade com seus próprios direitos. Por
exemplo, Bolívia e Equador reconhecem
explicitamente a importância da “Mãe
Terra e de viver em harmonia com a natureza” em suas estruturas legais.
A UICN América do Sul apoia governos,
comunidades e seus Membros para melhorar a governança eficaz e equitativa
dos recursos naturais que sustentam sua
prosperidade compartilhada.
Durante 2019, quatro dos projetos implementados na região foram enquadrados principalmente na área do Programa
“Promoção e apoio à governança eficaz
e equitativa dos recursos naturais”.

No IAPA, o trabalho regional da Amazônia
concentrou-se em duas paisagens prioritárias de conservação (Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru), onde a cooperação técnica horizontal entre os Sistemas
Nacionais de Áreas Protegidas (SNAP) e as
comunidades locais era favorecida, com a
objetivo de aumentar a integração transfronteiriça das UCs. Um dos componentes mais
valorizados do projeto foi Governança, equidade e compartilhamento de benefícios,
liderados pela UICN, onde a integração de

© Ivette Vallejo

O projeto IAPA também contribuiu para
promover e apoiar a governança equitativa dos recursos naturais. Entre 2015
e 2019, apoiou o fortalecimento da RED
PARQUES, posicionando os objetivos e
a relevância da Visão para a conservação
da diversidade biológica e cultural do
bioma Amazônia baseada em ecossiste-

mas (Amazon Vision) nas áreas mais importantes de incidência regional e internacional. Além disso, o projeto colaborou
com outras iniciativas regionais importantes, como o Consórcio para Territórios
de Conservação Indígena e Áreas Conservadas por Comunidades Locais (TICCA) ou a Aliança Latino-Americana para
Fortalecer Áreas Protegidas (ALFA2020).
Ao longo desses anos, o projeto interagiu
com as seis Comissões de especialistas
da UICN e com mais de 34 Membros da
UICN da América do Sul e América Central. Todas as publicações do projeto
estão disponíveis em: https://issuu.com/
proyectoiapa/stacks.
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APs se reflete na análise, treinamento de
promotores de governança local e troca de
experiências sobre o tema. O componente investigou tópicos como a inclusão de
mulheres e jovens, o uso de ferramentas,
a identificação de desafios em seu papel
de promotores na governança local, entre
outros.

© Ivette Vallejo

O projeto apoiou o avanço da discussão sobre OMEC como uma contribuição do bioma Amazônia para os desafios pós-2020.
Para esse fim, uma série de workshops e
diálogos virtuais foi realizada com o objetivo
de gerar capacidades nos países do bioma
para a identificação e comunicação do conceito de OMEC, promovendo sua articulação com os SNAPs. Para isso, participaram
mais de 30 representantes dos sistemas nacionais de oito países amazônicos, a Comissão Mundial de Áreas Protegidas da UICN
(CMAP), o Consórcio TICCA e o Coordenador de Organizações Indígenas da Bacia
Amazônica (COICA), entre outros. Em um
segundo encontro, com um escopo amplia-
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do para a América Latina e o Caribe, organizado em conjunto com o CMAP e a GIZ, foi
feito um treinamento sobre a manipulação
dos elementos para seu reconhecimento e
relatório para que os países conhecessem e
aplicassem a ferramenta na avaliação e relatórios globais para as OMEC.
Com a participação de mais de 80 líderes
indígenas e comunitários, chefes de áreas
protegidas, funcionários de sistemas nacionais e funcionários da Comissão Europeia, foi realizado o Encontro Regional de
Áreas Protegidas do Bioma Amazônico,
organizado pela REDPARQUES com o objetivo de socializar os resultados alcançados
pelo IAPA e fomentar o diálogo e o feedback
sobre ações futuras da Visão Amazónica da
REDPARQUES, os resultados da COP25 e
da Agenda Global Pós-2020.
No âmbito do III CAPLAC, o IAPA apoiou a
realização do Conselho REDPARQUES e
a organização do Pavilhão REDPARQUES
/ União Europeia, um dos mais visitados
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durante o Congresso. Aqui foi o lançamento
da nova estratégia da União Europeia para a
conservação da biodiversidade na América
Latina e no Caribe “Beyond the Jaguar”.
O projeto Amazônia 2.0, financiado pela
União Europeia e liderado pela UICN, é implementado no Brasil, Colômbia, Equador,
Guiana, Peru e Suriname. Ele procura conter o desmatamento e a degradação das
florestas amazônicas, a perda de sua biodiversidade e serviços ecossistêmicos, capacitando um grupo de organizações indígenas e camponesas a agir e responder de
maneira organizada, juntamente com ONGs
nacionais e internacionais, às ameaças que
suas florestas enfrentam.
Durante 2019, o projeto focou no fortalecimento, consolidação e capacitação de equipes técnicas locais e grupos comunitários, a
fim de criar condições favoráveis para seu
desempenho, bem como as bases para sua
institucionalização e construção participativa de ferramentas de gestão. Além disso,
foram formalizados acordos com entidades
públicas e privadas nos vários países para
possibilitar o progresso e contribuir para a
sustentabilidade das iniciativas.
Entre os principais avanços e realizações
até o momento estão:
•

•

Diagnósticos nacionais de governança florestal e caracterização de
cenários de intervenção em quatro
países.
Plataforma regional conceituada e
projetada de forma participativa.
Como parte disso, existe o site do
Projeto Amazônia 2.0, que oferece um espaço exclusivo para posicionar a identidade regional do
Consórcio. Ao mesmo tempo, o
Geovisor vem trabalhando como
componente tecnológico da pla-

taforma e coordenação regional,
onde as informações coletadas
por meio do monitoramento serão
registradas.
•

57 observadores, promotores e
monitores indígenas, escolhidos
de maneira participativa e operando em 47 unidades territoriais, nos
quatro países.

•

Desenvolvimento de instrumentos
de gestão participativa para a formação e implementação de supervisão. Essas ferramentas ajudam a
orientar o desempenho de grupos
da comunidade, definir protocolos,
facilitar formulários, entre outros
atributos.

•

191 pessoas treinadas em 25 cursos e oficinas organizadas pelo
projeto. A participação de superintendentes e outros técnicos de
campo em 22 eventos organizados
por outras entidades foi facilitada.

•

202 relatórios de monitoramento
pelos fornecedores, promotores e
monitores.

•

34 acordos firmados com organizações indígenas e entidades públicas para facilitar a implementação
do projeto.

A UICN no Brasil contribuiu para esses resultados, sendo um dos parceiros de implementação do projeto.

23

LOCALIZAÇÃO
E PARCEIROS

Conectado
por nossas
florestas

Colômbia
Área: 30mil
hectares

Reserva Indígena
Inga de Niñeras y
núcleo agrícola
do Monoguete

Equador
Área: 330mil
hectares

Território Waorani
Parque Nacional
Yasuní
Província Orellana

Peru
Área: 190mil
hectares
Reserva Comunal
El Sira
Província Atalaya

Parceiros

Departamento de
Caquetá

9 comunidades indígenas
e camponesas

Território
Waorani

10 comunidades Waorani

Departamento
de Ucayali

12 comunidades Ashéninka

Brasil

Estado do
Acre

Área:1 milhão
de hectares
Terra Indígena
Mamoadate e Rio
Purús e Parque
Estadual Chandeless
Estado do Acre

4 povos indígenas
em 3 territórios

Guiana

Região 8

Campbelltown,
Micobie, Moruwa,
Karisparu, Chenpou,
Kopinang, Monkey
Mountain
North Pakaraimas

Suriname

7 comunidades
indígenas

Distrito Sipaliwini

Aldeias tribais,
Região Matawai
Aldeias indígenas,
territórios indígenas
ancestrais
Distrito Sipaliwini

6 aldeias indígenas
10 aldeias tribais

Financiado
por

Coordenação
Regional

MODELO DE INTERVENÇÃO

CO N S E R VAÇ ÃO
D E F LO R E S TA S

PLATAFORMA
REGIONAL

A p o r te s a o us o
sus te nt áve l d os
e cossis te m as

tecnológica
REDUÇÃO
DE AMEAÇAS

Monitoramento local no
território, intercâmbios
de experiências e
conhecimentos em
diversos níveis.
Coleta e intercâmbio de
informação por meio de
diversas ferramentas,
incluindo o portal web e
o geovisor.

M e lh o r g e s t ã o
te r r i to r i a l e nvo l ve n d o
ato r e s l ov a is e su a
cosm ov is ã o

social

INCIDÊNCIA

To m a d a d e d e cis õ e s
e m n í ve l l o c a l ,
e s t a du a l e n a ci o n a l

- Au t o r i d a d e s n a c i o n a i s
- Au t o r i d a d e s s e t o r i a i s
ou estaduais
- Au t o r i d a d e s l o c a i s
- Au t o r i d a d e s
indígens
-J u n t a s
comunitarias

A C O M PA N H A D O P O R :

MONITORAMENTO

-ONG
-Entidades estaduais
- Instituições
técnico -acadêmicas

M o n i to r a m e nto
l o c a l e m e lh o r
g ove r n a n ç a

monitoramentos

milhões de
hectares
relatórios

monitores

utilizados por
comunidades
e governos

oficinas

acordos
convenios

pessoas

com entidades

públicas

PRINCIPAIS AVANÇOS

REALIZADO POR:
- Po v o s i n d í g e n a s
- Co m u n i d a d e s c a m p o n e s a s
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A América do Sul é um continente que
contém 26% das reservas de água doce do planeta, mas enfrenta grandes
desafios para sua conservação e manejo adequado. As lacunas e fraquezas
nos sistemas de governança da água
estão causando problemas globais
crescentes.

Espera-se que até 2025, 1,8 bilhão de
pessoas morem em países ou regiões
com escassez absoluta de água, e que
dois terços da população mundial estejam em condições de estresse hídrico. Quando combinado com os efeitos
das mudanças climáticas, o impacto da
má governança da água é amplificado
e deve causar o deslocamento de pelo
menos 700 milhões de pessoas de algumas regiões áridas e semiáridas. Nesse
cenário, agravado pelo crescimento da
população e a crescente demanda por
água, alimentos e energia, frequentemente impulsionados pelas necessidades da cadeia de suprimentos regional
e global, é provável que as tensões e o
potencial de conflito se agravem. Nesta
base, é imperativo que os Estados, particularmente aqueles que compartilham
águas transfronteiriças, se concentrem
em evitar o risco de conflito e garantir
maior segurança e um ambiente propício à cooperação, desenvolvimento
sustentável e paz, e que possibilitem
negociação, distribuição equitativa de
benefícios e acordos efetivos em torno
do uso e gerenciamento de recursos hídricos compartilhados e suas bacias hidrográficas associadas.

© UICN

O projeto Bridge –Construindo o diálogo fluvial e a boa governança da água–
apoia as capacidades dos países que
compartilham bacias hidrográficas ou lagos de implementar acordos eficazes de
gestão da água por meio de uma visão
compartilhada, princípios de compartilhamento de benefícios e estruturas institucionais transparentes e consistentes.
Seu objetivo é melhorar a cooperação
entre os países ribeirinhos, aplicando a
diplomacia da água em vários níveis.
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Apoio à governança transfronteirça
da água na América do Sul
2019

Decreto Executivo 2019-0279:
Alinhamentos para integrar soluções baseadas na
Natureza no planejamento hídrico no Equador
@ Diego Jara

Simpósio "Instrumentos internacionais para a gestão de
águas transfronteiriças" (Quito - Equador)
Promoção da abordagem da infraestrutura
natural para o gerenciamento da água.

@ Emilio Cobo – UICN

Geração de conhecimento:
publicações, vídeos, histórias visuais.

2018

Simposio internacional de
águas transfronteiriças
na América Latina
Curso de Hidrodiplomacia
para o governo equatoriano
Criação da Comissão binacional
Equador - Peru

2017

Encontros comunitários
transfronteirições no Lago Titicaca.
Formação de capacidades
para atores em bacias
Equador - Peru

Equador
Bacias
transfronteiriças

Peru

Bolívia
2016

Curso de Hidrodiplomacia
para o Governo peruano

Peru

© Pablo Hidalgo/Shutterstock.com
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Durante 2019, o Bridge realizou várias
ações relevantes; entre elas, prestar apoio
técnico e jurídico à formação da Comissão Binacional para a Gestão Integrada
de Recursos Hídricos compartilhada entre Equador e Peru. A criação desta Comissão única para a gestão coordenada
da água em todas as bacias compartilhadas na área de fronteira representa um
marco na história desses países e é fruto
do processo que o Bridge tem apoiado
desde suas fases anteriores. As agências
nacionais de água de ambos os países:
Secretaria Nacional da Água (SENAGUA)
Equador e Autoridade Nacional da Água
(ANA), Peru, e os respectivos Ministérios
de Relações Exteriores, têm desenvolvido
o quadro regulatório e outros instrumentos necessários para o funcionamento da
Comissão. O Regulamento da Comissão
determinará a maneira pela qual esse mecanismo opera e estabelecerá seus princípios de cooperação, procedimentos,
responsabilidades e modo de operação.
O Bridge facilitou o desenvolvimento deste instrumento com aconselhamento técnico e jurídico.

© UICN

O projeto também ofereceu conselhos
às repúblicas do Equador e Peru sobre

as implicações do acesso à Convenção
das Nações Unidas sobre os Cursos de
Água (UNWC, 1997). Nesta área, foram
compartilhadas informações com os países e realizadas reuniões de treinamento, incluindo uma discussão na cidade
de Quito, organizada com o SENAGUA,
o Ministério das Relações Exteriores e a
Universidade Andina. O interesse da região em aprofundar as estruturas de cooperação transfronteiriça em questões
hídricas mostra a crescente necessidade
de criar mecanismos regionais modernos
que garantam a prevenção de potenciais
conflitos, reforcem a aplicação da hidro
diplomacia e harmonizem as estruturas
de gestão das águas transfronteiriças. O
diálogo entre os governos do Equador e
do Peru também abordou a necessidade
de gerar “instrumentos complementares”,
como o protocolo de monitoramento da
qualidade da água, o protocolo de resolução de disputas, o protocolo de consulta
prévia e o protocolo de intercâmbio de informações, entre outros.
Bridge apoiará seu desenvolvimento nos
próximos meses e anos, para promover o funcionamento eficaz da Comissão
Binacional.
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Bridge está trabalhando a pedido dos Ministérios das Relações Exteriores do Peru
e da Bolívia para facilitar a modernização
da Autoridade Binacional Autônoma do
Lago Titicaca, Rio Desaguadero, Lago
Poopó, Salar de Coipasa, Bolívia – Peru
(ALT).

eles afetam as diferentes partes interessadas e ecossistemas. Um relatório metodológico foi preparado para esta ferramenta: Compartilhando benefícios do rio:
da teoria à prática (Sharing benefits from
the river: From theory to practice), disponível em inglês.

O projeto começou a preparar atividades
de apoio à Rede de Líderes no Lago Titicaca, publicando a história gráfica do
processo realizado nas fases anteriores,
nas versões em espanhol e inglês.

Em um esforço colaborativo com a SENAGUA, o Bridge apoiou a inclusão do
conceito de SbN no planejamento nacional de infraestrutura hídrica. As “soluções
naturais” foram reconhecidas como ferramentas não estruturais de gestão da
água, que promovem benefícios à sociedade e à biodiversidade por meio da conservação dos ecossistemas e seus serviços e a proteção dos mananciais. Este
trabalho foi concluído com a assinatura
do Acordo Ministerial 2019-0279, que
visa estabelecer e implementar os princípios e diretrizes para integrar soluções
naturais no gerenciamento da água, a fim
de orientar e implementar ações de conservação nos ecossistemas e nos serviços que prestam.

O pacote de treinamento para a metodologia “Benefícios Compartilhados”
foi desenvolvido em apoio ao Programa
Mundial da Água e ao Centro de Direito Ambiental da UICN. Essa importante
ferramenta será usada em várias bacias
de projetos em todo o mundo, incluindo
o processo entre o Equador e o Peru, a
fim de analisar melhor as opções de desenvolvimento de uma bacia transfronteiriça. Isso ajudará a entender quais são os
custos e benefícios de um projeto e como
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© Emilio Cobo – UICN

Oficina de formação de capacidades com atores da bacia de Catamayo-Chira
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Implementar Soluções baseadas na Natureza
Guiana
Suriname
Guiana francesa

Venezuela
Equador

Colômbia

Peru

Brasil
Bolívia
Chile

Paraguai

Argentina

Uruguai

Projetos na região – 2019
Abordagens AbE
Ampliando AbE Montanha
Amazônia 2.0
Bridge
Recursos compartilhados, soluções conjuntas
GEF - Mangues Guianas
FLR Argentina
FFF Fase 2
ReSupply

As SbN buscam atingir as metas de desenvolvimento da sociedade e salvaguardar o bem-estar humano para refletir valores culturais e sociais, aumentando a
resiliência dos ecossistemas, incluindo
sua capacidade de recuperação e prestação de serviços.
Quando protegemos, gerenciamos e restauramos os ecossistemas de maneira
sustentável, também enfrentamos uma
série de desafios sociais, como mudanças climáticas, segurança alimentar e hídrica, saúde humana, risco de desastres e
desenvolvimento social e econômico, garantindo benefícios para a biodiversidade;

todos esses desafios são fundamentais
para a nossa região biodiversa, com amplas oportunidades e necessidades para
garantir o desenvolvimento sustentável e
resiliente, aproveitando os benefícios gerados pelos ecossistemas saudáveis.
Na região, o trabalho é realizado sob o
conceito abrangente de SbN, com várias
abordagens, como EbA, Restauração em
Escala de Paisagem, Infraestrutura Natural, Eco-DRR, entre outras. Essas abordagens se inter-relacionam e se complementam, e podem responder a vários desafios
simultaneamente.
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A UICN é uma das organizações líderes
na promoção de SbN na região; apoia governos, Membros e comunidades na integração, implementação e escalação de
SbN como estratégias abrangentes para
responder às mudanças climáticas e aos
riscos de desastres, garantir serviços de
abastecimento e regulação de água, fortalecer meios de subsistência e, em geral,
gerenciar ecossistemas e seus bens e serviços em escala de paisagem.
Durante 2019, oito dos projetos implementados na região foram enquadrados nessa
área do Programa.
O projeto Abordagens de AbE procurou
promover e fornecer ferramentas que suportassem uma melhor integração dos
princípios do AbE nas políticas e no planejamento. A iniciativa focou-se na análise
da eficácia do AbE em um portfólio de iniciativas em 12 países: na Ásia (Bangladesh,
China, Nepal), África (Burkina Faso, Quênia,
Mali, África do Sul, Uganda), América Central (Costa Rica , El Salvador) e América do
Sul (Peru, Chile).
O projeto contribuiu para posicionar a AbE
- e em geral as SbN - nos processos de
planejamento de mudanças climáticas por
meio de espaços para socialização, treinamento e advocacy. Na região, colaborou
para gerar evidências sobre a abordagem
AbE com base em duas experiências implementadas anteriormente no Peru: AbE
em ecossistemas de montanha (EbA Mountain) e no Chile: Ecossistemas de proteção
de infraestrutura e comunidades (EPIC).
Além disso, com base nesses dois casos,
foram analisadas as barreiras, oportunidades e recomendações para fortalecer a eficácia de futuras iniciativas que trabalhem
AbE ou abordagem relacionada. Globalmente, contribuiu para gerar e disseminar
uma ferramenta para avaliar a eficácia da
AbE e compilar outras ferramentas e metodologias úteis para sua aplicação em vá-
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rios estágios. Além disso, compartilhou em
vários espaços em nível regional e global,
as experiências de AbE e as respectivas
análises e produtos desses dois países, e
as ferramentas e produtos dessa iniciativa
global.
No caso do Chile, a principal ação - e um
grande marco em termos de desenvolvimento de capacidade para este país e o
resto da região - é a implementação do
curso virtual Soluções baseadas na natureza para um desenvolvimento sustentável
e resiliente. Esta primeira edição foi realizada na sala de aula virtual do Portal da
UICN para Conservação e Equidade Social
e contou com a colaboração do Ministério
do Meio Ambiente do Chile. Participaram
780 pessoas, principalmente deste país e
de suas diversas regiões, além de outros
países da América Latina: Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador, Peru,
entre outros. Nesse espaço virtual, participaram estudantes e professores universitários; funcionários públicos de vários níveis;
consultores; e representantes de ONGs,
sociedade civil e setor privado.
O curso virtual incluiu cinco módulos: um
introdutório e quatro que tratavam das principais abordagens sob o conceito abrangente SbN: AbE, Restauração em Escala
de Paisagem, Infraestrutura Natural, Eco-DRR. Buscou fortalecer o conhecimento
- de um amplo grupo de atores - sobre as
bases conceituais e metodológicas, experiências e aprendizados na aplicação de
SbN diante das mudanças climáticas e outros desafios da sociedade, com experiências chilenas, latino-americanas e globais.
O curso virtual foi encerrado com espaços
presenciais em Chillán, Concepción e Santiago, nos quais os participantes contribuíram com propostas sobre como responder
às barreiras e melhorar as oportunidades
para a implementação e escalação do uso
de SbN no Chile.
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O Projeto Ampliando AbE Montanha, implementado pelo Instituto de Montanha
(IM) e pela UICN, tem como objetivo ampliar o uso de AbE como um mecanismo
para construir resiliência e adaptação às
mudanças climáticas nos ecossistemas
das montanhas. Busca replicar medidas
efetivas e sustentáveis e viabilizar sua expansão no Himalaia (Nepal), Monte Elgon
(Uganda) e Andes (Peru) e apoiar a ampliação da abordagem AbE nos países vizinhos Butão, Quênia e Colômbia (países
em expansão).Ao longo de 2019, contribuiu
para o posicionamento adicional das SbN
e suas abordagens, como AbE e Eco-DRR,
compartilhando conhecimentos, ferramentas, experiências e aprendendo sobre a
implementação e escalação deste tipo de
soluções.

cidades sobre conceitos, boas práticas e
aprendizado sobre SbN e suas diversas
abordagens entre os tomadores de decisão e a sociedade civil. O escopo para
diversos atores é amplo, tanto em eventos
presenciais na Colômbia quanto no Peru;
palestras e aulas virtuais e presenciais e
em seminários de vários tipos (veja infográfico abaixo).

Na Colômbia, contribuiu para os processos
em andamento de capacitação, compartilhamento de ferramentas e aprendizado
sobre AbE na América do Sul; além disso,
colaborando em espaços para promover
a adoção e implementação de SbN e trabalhando em sinergia com o projeto da CI
“Adaptação aos impactos climáticos na regulação da água e do abastecimento para
a área de Chingaza-Sumapaz-Guerrero”.
Por meio do projeto, apoia as estratégias
de adaptação às mudanças climáticas
dos países de intervenção, principalmente
fortalecendo o conhecimento e as capa-

© Karen Podvin – UICN

No caso do Peru, contribuiu com o trabalho
liderado pelo Instituto de Montanha para
consolidar as medidas de AbE do projeto
IKI anterior, em duas comunidades, na Reserva Paisagística Nor Yauyos Cochas, e
com base em boas práticas e aprendizado,
para dimensionar o foco em duas outras
comunidades. Além disso, foram consolidadas ferramentas e procedimentos para
implementar iniciativas de AbE que estão
sendo aplicadas nos três países emblemáticos (Peru, Nepal e Uganda).
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Ampliando AbE Montanha: organização e participação em eventos

Nacional
Março

Colômbia: Experiencias de M&E de
AbE na mesa de adaptação, organizada pelo Fundo Ação

Março

Peru: Exposição no Congresso
Nacional de Pastagens, Lima

Agosto

Peru: Exposição no Congresso Nacional de Pastagens, Lima

Agosto

Fevereiro

Agosto

Setembro

Colômbia: Oficina “Soluções baseadas
na Natureza, critérios de AbE e outros
desafios, co-organizado com
Minambiente e CI Colômbia

Outubro e
Novembro

Colômbia y Peru: Participação na I
Oficina de Interface de Projetos IKI
Colômbia: Classes AbE e Eco-RRD
em certificação ‘Gestão da Mudança
climática no planejamento ambiental
e territorial’, organizado por Minambiente, CI Colômbia e Universidad
JaverianaJaveriana

Exposição no II Simpósio Latinoamericano de Adaptação à Mudança Climática,
Lima

Junho

Palestras AbE para mestres e bacharéis
da Universidade do Equador (Indoamérica), Argentina (Nacional de Córdoba) e
Peru (San Marcos)

Junho

Participação em eventos paralelos no
SBSTA%) da SMNUCC (Alemanha)

Julho

Experiências AbE na Colômbia e Peru
no curso virtual “Soluções baseadas
na Natureza para um desenvolvimento
sustentável e resiliente” (Chile)

Julho

Diálogo e Oficina na 17th Global
Conference od the IASC ‘ Em defesa
dos comuns: desafios, inovação e ação’
(Peru)

Peru: Oficina Restauração de Ecossistemas, organizado pela SEFOR
Peru: Certificação em Mudança
Climática da Universidade Nacional de
San Marco

Setembro e
Novembro

Internacional

Setembro

Outubro

Seminários virtuais ‘Adaptação baseada em
Ecossistemas Urbanos e Rurais’, co-organizados com a GIZ.
Apresentações AbE no Peru no
III CAPLAC, Lima.

Novembro

Apresentação no evento ‘Crise climática:
Abordagens ambiciosas e tecnicamente
viáveis’ (Argentina)

EVENTOS PRESENCIAIS

Novembro

500

Apresentação no webinar sobre NDC e
SbN organizado por Youth4Nature

Dezembro

Participação na COP25; stand da
Colômbia, Reunião de Friends of EbA
(FEBA)

COLÔMBIA E PERU

REUNIÕES VIRTUAIS

135

E PRESENCIAIS

SEMINÁRIOS

650

VIRTUAIS
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Outra das SbN usadas pela UICN é a
restauração da paisagem. Nesse campo, o projeto Restauração nas Cadeias
de Suprimentos (Restoration in Supply
Chains, ou ReSupply) começou em janeiro de 2019 para catalisar o compromisso
do setor privado de implementar o Desafio
de Bonn. O objetivo é compartilhar, comunicar e apoiar tecnicamente as empresas
na implementação da abordagem de Restauração da Paisagem Florestal (FLR) em
suas cadeias de suprimentos.

© James McBreen – UICN

No Peru, o projeto está sendo implementado na bacia do Rio Sisa, província de El
Dorado, San Martín, em associação com
a Cafetalera Amazónica SAC, subsidiária
da ECOM Agroindustrial Corporation Ltd.,
como parceira do setor privado. A empresa de ponta ECOM expressou interesse
em expandir seu engajamento florestal
positivo e adotar abordagens de FLR, onde consideram como otimizar as práticas
de gerenciamento sob seu controle imediato e minimizar seu impacto no cenário
mais amplo em que operam.

Foi feito contato com os técnicos da
ECOM em campo e com as organizações
de produtores mais relevantes para explicar o processo de aplicação da metodologia ROAM. A disponibilidade de dados e
informações relevantes necessárias para
aplicar a referida metodologia também foi
confirmada.
Uma conquista importante foi a definição
inicial para desenvolver casos de negócios que demonstrem os benefícios econômicos, sociais e ambientais da FLR;
identificar maneiras, custos e benefícios
de integrar a RFL em cadeias específicas
de fornecimento de mercadorias; e como
se relaciona com o desmatamento líquido
zero (ZND, em inglês).
Finalmente, em 2019, juntamente com a
ECOM, começaram os trabalhos sobre o
desenvolvimento do modelo de negócios
e do business case, com foco na cadeia
de suprimentos neutros em carbono, polinizadores e restauração para a diversificação dos meios de subsistência dos agricultores na cadeia de cacau.
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No Brasil, o Painel do Rio Doce (PRD)
é um painel independente de assessoria
técnica e científica convocado e administrado pela UICN, criado para fornecer
recomendações técnicas à Fundação Renova para a restauração da Bacia do Rio
Doce, após o rompimento da Barragem
de Fundão, em 5 de novembro de 2015.
Durante 2019, o PRD, juntamente com a
UICN, publicou quatro documentos da
série Questões em Foco que abordaram
diferentes temáticas: (1) alternativas para
meios de subsistência nas paisagens afetadas; (2) recomendações para a retomada da pesca na região com oportunidades
sustentáveis; (3) os riscos de supressão
dos fluxos naturais fonte-mar; e (4) uma
estrutura de avaliação dos impactos ambientais e sociais do desastre.

Além disso, ao longo do ano, o PRD e a
UICN participaram de 53 reuniões e eventos, nos quais foram realizadas 18 apresentações relacionadas ao trabalho do
painel. As atividades de comunicação
durante 2019 incluíram o lançamento de
um site bilíngue e a produção de vídeos
e boletins institucionais. Para mais informações, visite https://www.iucn.org/pt/
painel-do-rio-doce
O RDP é um exemplo de como uma abordagem baseada na natureza pode ser
aplicada, o que tornará a bacia hidrográfica conhecida como modelo para processos de restauração, com aconselhamento científico e de mãos dadas com a
natureza.

Recomendações
do Painel
5 de novembro de 2015: Rompimento da barragem
de Fundão em Mariana (MG, Brasil)

Brasil

Elaboração e envio de
dois boletins informativos

Aproximadamente 39,2 milhões de
m3 de rejeitos transbordaram da
propriedade da Samarco.

Participação em 53 reuniões e
eventos nos quais o Painel foi
apresentado 18 vezes.

Rio Doce

Os rejeitos alcançaram o Rio
Gualaxo do Norte, seguiram
por seu curso e desaguaram
no Rio Doce

iucn.org/pt/table/painel-dorio-doce/recomendacoes

20,3 milhões de rejeitos
desceram até a Hidrelétrica
Risoleta Neves (Candonga)

18,9 milhões de m3 de rejeitos
seguiram rio abaixo pelos leito
do rio e chegaram ao oceano em
22 de novembro de 2015

Lançamento do vídeo institucional
iucn.org/pt/painel-do-rio-doce/
o-painel
Lançamento do site oficial em
português e inglês
iucn.org/pt/painel-do-rio-doce

2017

2018

Criação do Painel

Primeiro Relatório Temático

Criação do Painel mediante a
contratação de 7 especialistas
reconhecidos em diferentes áreas
importantes para a restauração do
Rio Doce

O Painel entra em operação com a
definição de temais prioritários para a
elaboração de estudos e recomendações.
O primeiro Relatório Temático é publicado.
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O projeto GEF – Manguezais em Guianas implementado em conjunto com a CI
e parceiros nacionais no Suriname e na
Guiana, tem como principal objetivo fortalecer a base de conhecimento para melhorar os processos de tomada de decisão
e planejamento em relação aos sistemas
de manejo costeiro e manguezais. O projeto também trabalhou para melhorar as
condições da coordenação intersetorial e
transfronteiriça, a fim de alcançar uma verdadeira gestão integrada. Esses objetivos
foram alinhados com o Plano de Ação Estratégico da Plataforma de Ecossistemas
Marinhos e Grandes do Caribe e Norte do
Brasil. Para aprofundar a compreensão
desses benefícios, foram realizados vários estudos que detalham o espectro dos
serviços ecossistêmicos e os mecanismos
que podem ser usados para criar instrumentos econômicos que podem financiar
ações de conservação e restauração de
manguezais, e, ao mesmo tempo, gerar alternativas produtivas para as populações.
Uma das principais áreas de exploração foi
entender melhor o potencial de SbN para
responder a desafios como aumento do nível do mar, erosão costeira e proteção da
infraestrutura em cidades como Georgetown e Paramaribo.
Com o objetivo de fortalecer as capacidades técnicas dos países e identificar lacunas de informação, foram realizadas sessões de treinamento sobre a aplicação da

Lista Vermelha de Ecossistemas. O Padrão
foi utilizado para melhorar os critérios de
avaliação ecológica e entender melhor o
estado dos manguezais, com o objetivo de
priorizar as ações de conservação ao longo da costa.

© Emilio Cobo – UICN

A América do Sul abriga 15,7% dos manguezais em todo o mundo. Os manguezais
das Guianas estão localizados em uma
área altamente influenciada pela dispersão
de sedimentos na Amazônia e representam a maior costa pantanosa do mundo.
No entanto, estão sob fortes ameaças, como a expansão das atividades agrícolas e
da aquicultura, urbanização, expansão da
infraestrutura, mudanças climáticas, entre
outras.

Durante 2018 e 2019, o projeto realizou um
estudo biofísico das costas desta região e
analisou o risco de mudanças climáticas
para as comunidades costeiras. Incentivou-se o planejamento conjunto entre as
diferentes instituições governamentais,
por meio da metodologia Padrões Abertos
para a Prática da Conservação, para melhor compreender as opções de gestão e
proteção desses sistemas costeiros, bem
como para fortalecer os mecanismos nacionais de coordenação. Isso forneceu
conceitos inovadores para o planejamento
costeiro, governança em vários níveis, pensamento baseado em direitos e equidade
de gênero contextualmente relevantes para
os dois países. Os diálogos também contribuíram para a criação de uma comunidade
transfronteiriça de práticas para o Gerenciamento Costeiro Integrado (MIC) na região mais ampla da Guiana, que deve ser
ampliada no futuro para envolver a Guiana
Francesa e o Estado do Amapá no Brasil.
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Os resultados dos estudos realizados ao
longo do projeto foram apresentados em
um simpósio internacional que incluiu especialistas internacionais e funcionários do
governo, grupos nacionais de trabalho sobre manguezais e gestão costeira e outras
iniciativas regionais. Para mais informações, você pode acessar os resultados no
seguinte link: https://nbslmegef.wordpress.
com/
Por outro lado, no âmbito do Projeto Nacional de Restauração de Florestas Nativas Degradadas (PNRBND) da Argentina,
destaca-se a importância de gerar, juntamente com os principais atores locais,
respostas integradas para impedir o desmatamento e a degradação das florestas
nativas, bem como estratégias de restauração para recuperar sua integridade ecológica e o fornecimento de bens e serviços
ecossistêmicos. Por meio do Projeto FLR
Argentina, a Diretoria Florestal do Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável da Nação (MAyDS) é apoiada
na implementação da metodologia ROAM
para identificar as melhores oportunidades
de restauração que podem ser implementadas neste país.
A metodologia ROAM representa um instrumento importante para fortalecer o trabalho que o Ministério do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (SAyDS) tem
liderado, juntamente com seus parceiros
estratégicos, através da Direção Nacional
de Florestas. A metodologia pode fornecer
apoio vital ao país para acelerar e fortalecer a implementação de seu PNRBND e
estratégias no nível da paisagem.
Durante 2019, foi realizado o mapeamento
dos principais atores do processo ROAM
na Argentina, uma análise da situação do
desmatamento e (fatores de) degradação,
para concordar com o planejamento da
avaliação, que culminou em um Workshop
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de Início do Processo de Avaliação
oportunidades de ROAM na Argentina.
Também foi realizado o lançamento e a
criação de uma “Mesa Argentina para a
Restauração de Florestas Nativas e suas
Paisagens”, através da qual foram definidas a análise, os objetivos da FLR, a metodologia e a organização da ROAM, juntamente com as partes interessadas, assim
como um plano de ação.
Utilizando as informações geradas, foram
identificados o tipo de degradação e seus
respectivos fatores mais comuns nas seis
regiões florestais nativas da Argentina.
Com base nos Sistemas de Informação
Geográfica (SIG), o mapa e a análise nacional de degradação foram gerados para
estimar o escopo, a escala de análise e os
possíveis mapas da FLR. Eles identificam
os componentes do ecossistema florestal,
a localização do desmatamento e degradação em nível nacional e as áreas de alto
valor de conservação de acordo com a Organização Territorial de Florestas Nativas.
Os mapas desenvolvidos incluem o mapa
atual do uso da terra, esboços abrangentes do potencial de restauração, e o mapa
de degradação com vários critérios.
No Equador, estão em andamento os trabalhos do projeto FFF Fase II, que é uma
continuação da primeira fase do Mecanismo Florestal e Agrícola (FFF) implementado em conjunto com a FAO e o IIED. Nesse
contexto, as organizações de produtores
florestais e agrícolas, agentes essenciais
da mudança, são apoiadas por meio de
uma governança mais inclusiva, maior
acesso aos mercados e financiamento,
maior resiliência às mudanças climáticas
e acesso equitativo aos serviços sociais e
culturais. Os produtores florestais e agrícolas e suas organizações devem ser os principais agentes de mudança em ‘Paisagens
resilientes ao clima e melhores meios de
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tes da cesta de produtos, para aumentar
o conhecimento dos diferentes sistemas
agroflorestais em paisagens multifuncionais que beneficiam os meios de subsistência e bem-estar das populações locais,
como biodiversidade e resiliência às mudanças climáticas. Os participantes das
OPFAs comprometeram-se a compartilhar
com sua organização e outras pessoas as
lições aprendidas durante o intercâmbio.

Em outubro, foi realizada uma troca global de produtores agrícolas e florestais e
representantes do governo em Cuetzalan,
Puebla, México, com trinta organizações
de produtores florestais e agrícolas (OPFA)
da Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador,
Filipinas, Gana, Guatemala, Quênia, México, Nicarágua e Togo; que representam
coletivamente cerca de 725 mil produtores. A troca permitiu compartilhar conhecimentos e experiências de sistemas diversificados de produção de cacau, café,
baunilha, mel e outros produtos importan-

Esse período de implementação do FFF II
permitiu à UICN empregar um esforço sustentado e específico para apoiar os objetivos do FFF no Equador, e em particular o
Resultado 3: Melhorar o fornecimento de
mitigação, adaptação e resiliência climática por meio da participação direto dos
OPFAs e integração com abordagens de
meios de subsistência inclusivos (ODS 2,
13 e 15). A FFF é claramente uma iniciativa
com muito potencial para várias partes interessadas e esperamos continuar contribuindo com ela.

@ James McBreen – UICN

vida’. Eles são atores-chave na redução da
pobreza e contribuintes significativos para
a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Contribuições
Nacionais Determinadas (NDCs) para combater as mudanças climáticas como parte
do Acordo de Paris. Com um foco exclusivo
nessas organizações como agentes vitais
para a mudança, a Fase II contribuirá para
pelo menos 11 dos 17 ODS.

Avaliação de qualidade e sabor dos grãos de cacau no intercâmbio de produtores FFF em Puebla, México
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Informação de projetos: duração, doadores e parceiros
@Wikimedia Commons

Projeto

Duração

Doador e Líder

Parceiros e contrapartes

APL

11/2017 a 01/2020

Iniciativa Internacional do Clima (IKI),
Ministerio Federal para o Medio Ambiente,
Proteção da Natureza e Segurança Nuclear
(BMU), Alemanha.
Agencia Alemana para la Cooperación
Internacional (GIZ)

Lista Verde

11/2015 a 12/2019

IKI-BMU

Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado
(SERNANP), Peru.
Parques Nacionais Naturais da Colômbia (PNNC)

Enfoques AbE

08/2015 a 08/2019

IKI-BMU
Instituto Internacional de Ambiente e
Desenvolvimento (IIED, sigla em inglês)

Centro Mundial de Monitoramento da Conservação (WCMC) da Onu Ambiente
Ministerios do meio ambiente do Chile e Peru

Escalando AbE
Montaña

08/2017 a 06/2020

IKI-BMU

Instituto de Montaña.
Ministerios do meio ambiente da Colômbia, Peru e CI Colombia.

Bridge fases III y IV

01/2016 a 12/2021

Agência Suíça para o Desenvolvimento e
para a Cooperação (COSUDE)

Água Sustentável, Bolívia.
Chancelarias da Bolívia, Equador e Peru.
Secretarias de Águas da Bolívia, Equador e Peru.

Incubadora de Áreas
Protegidas

07/2016 a 12/2019

The Aage V. Jensen Charity Foundation

IAPA y extensión IAPA

07/2016 a 11/2019

União Europeia
Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO)

WWF Colômbia; ONU Ambiente.

CEPF Andes

07/2017 a 05/2020

Fundo de Parceria de Ecossistemas Críticos
(CEPF)

Instituto Alexander Von Humboldt, Colômbia.
Herbário da Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Peru.
Herbário Nacional da Bolívia.

Amazônia 2.0

01/2017 a 12/2020

União Europeia

EcoCiencia (Equador), ECO REDD (Peru), Fundação Natura (Colômbia),
Amerindian Peoples Association (Guiana), Amazon Conservation Team
(Suriname), Associação UICN (Brasil)
Fundação Natura, Bolívia.
WWF Bolívia.
Natureza, Terra e Vida (NATIVA), Bolívia.
Sociedade Boliviana de Direito Ambiental (SBDA)
WWF Paraguai.
Associação Guyra, Paraguai.
Instituto de Direito e Economia Ambiental (IDEA), Paraguai.

Governos Locais para a Sustentabilidade (ICLEI)
Associação UICN
Ministerios do meio ambiente do Brasil, Colômbia, Equador e Peru

Recursos
compartilhados,
soluções conjuntas

04/2017 a 08/2020

Comitê holandês da UICN

Panel del Río Doce

08/2017 a 06/2022

Fundação Renova

GEF - Manglares en
Guayanas

06/2018 a 10/2019

Global Environment Facility (GEF)
Conservation International

FLR Argentina

01/2019 a 07/2019

Banco Mundial
Secretaria do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, Argentina

FFF fase 2

03/2019 a 02/2020

União Europeia
Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO)

FAO, IIED, Agricord.

IKI-BMU

Cafetalera Amazónica S.A.C. (CAMSA), Peru; Ecom Agroindustrial Corp. Ltd
(ECOM).
Ministério da Agricultura e Irrigação (MINAGRI), Peru.
Serviço Nacional de Florestas e Vida Silvestre (SERFOR), Peru.
Centro Agroflorestal Mundial (ICRAF).

ReSupply
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01/2019 a 08/2021

Conservation International Guiana e Suriname.
Instituto Nacional de Pesquisa e Extensão Agrícola (NAREI), Guiana.
Fundação para o Manejo Florestal e Controle da Produção (SBB), Suriname.
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Participação de países em atividades do escritório
©Wikimedia Commons

Guiana
Suriname
Guiana Francesa
3

3 3

Venezuela

3

16

Equador

Colômbia

Categoria de atividades

12

Categoria

10

Ações em campo

11

Peru

Brasil

8
Bolívia

1

Paraguai

Chile

2

2

Divulgação

10

Fortalecimento de capacidades

14

Gestão do conhecimento

2

Influência em políticas

8

Outros

8

Total

4
Argentina

Eventos

1

Uruguai
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Membros em atividades do
escritório

Atividades
por país

Participação
Número de eventos

21

Total de Membros participantes

81

Média de participação
©Wikimedia Commons

Comissões em atividades
do escritório
Comissão

3,9
©Wikimedia Commons

Atividades regionais

Eventos

Região

Eventos

CEC

2

Amazônia

6

CGE

3

Global

1

CMAP

4

América Latina

8

CSE

1

América Latina e Caribe

1

Total

10

Total

16

41

UICN–SUL / RELATÓRIO ANUAL 2019

5.

Membros e Comissões que
contribuem para a União

Em 2019, nossa região contava com 108
Membros e se destacou pela inclusão de
dois novos Membros paraguaios, em grande parte resultado de um comitê nacional
interessado em fortalecer a presença e as
contribuições para a UICN e o Fórum Regional de Membros, realizado no Paraguai.

Novos Membros
A Federação para a Autodeterminação
dos Povos Indígenas (FAPI) é uma
federação autônoma e representativa,
composta por 13 organizações de povos
indígenas do Paraguai das duas regiões
do país: Oriental e Ocidental ou Chaco.
A FAPI busca defender os direitos coletivos e individuais dos povos indígenas do
Paraguai; unir forças para a plena validade
das garantias legais e o cumprimento das
disposições da Constituição Nacional e
das convenções internacionais; e articular
ações para fortalecer a unidade dos povos
indígenas no mundo e no país.
No campo ambiental, destaca-se sua participação no Programa Nacional Conjunto
para Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (UN - REDD). Nesse contexto, desenvolveu as Diretrizes para a implementação do Programa
nos territórios dos povos indígenas; participou da construção do Sistema de Salvaguardas Sociais e Ambientais dentro do
Programa UN-REDD; participou do desenvolvimento de uma proposta de Protocolo
para Consulta Livre e Informada e Processos de Consentimento Prévio com os po-
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Outra grande notícia foi a reativação do
Comitê Chileno, graças ao compromisso
dos Membros daquele país. Portanto, esta
é uma boa notícia para o Cone Sul, uma
região onde é necessário o fortalecimento
da rede da UICN.
.

vos indígenas, bem como em processos
de advocacy até sua institucionalização
através do Decreto 1039/2018.
No nível nacional e internacional, faz parte
desses casos:
•

Rede ELATIA (Rede Global de
Povos Indígenas sobre Mudanças
Climáticas, Florestas e Desenvolvimento Sustentável).

•

Comissão Nacional de Defesa dos
Recursos Naturais, Paraguai.

•

Comitê de Gestão da Reserva da
Biosfera Chaco, Paraguai.

•

Conselho de Administração do
Programa de Pequenas Doações,
promovido pelo PNUD com recursos do GEF e do Programa REDD +
de base comunitária.

•

Comissão Nacional de Mudanças
Climáticas

•

Observador do Fundo Verde para o
Clima.

•

Consórcio TICCA.

http://www.fapi.org.py/
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A Associação Pro Cordilheira
San Rafael (PRO COSARA)
está localizada no
departamento de Itapúa,
no sul do Paraguai.
Tem mais de vinte anos de experiência trabalhando no gerenciamento e desenvolvimento de projetos cujos objetivos contribuíram para os esforços de conservação
na Área de Reserva do Parque Nacional
San Rafael (RPNSR), o último remanescente da Mata Atlântica do bloco sul do
Alto Paraná. Sua principal missão é promover a conservação e consolidação da
RPNSR como área selvagem protegida,
garantindo o desenvolvimento sustentável
e a conservação de seu patrimônio natu-

ral e cultural, através de uma política participativa, programas, projetos e serviços
que contribuam para o desenvolvimento
nacional.
Um de seus principais eixos é a promoção
do desenvolvimento de pesquisas científicas que contribuam para o aprimoramento de informações relacionadas à Mata
Atlântica. Da mesma forma, concentra-se
no monitoramento da área, prevenção de
incêndios florestais e promoção do manejo sustentável da terra nas comunidades
da área de influência da reserva, por meio
de treinamento em atividades agroecológicas, alcançando o fortalecimento de
capacidades de vários atores sociais para o manejo sustentável das florestas locais, produção sustentável e proteção do
habitat.
https://procosara.org/es/

©Wikimedia Commons

NÚMEROS SIGNIFICATIVOS

67%
30%

dos nossos projetos
envolvem Membros

44%
5 das6
4

dos nossos projetos
envolvem as Comissões

dos Membros se envolvem ao menos
em uma atividade do Escritório Regional

Comissões trabalham
regularmente com o escritório
organizações de povos
indígenas são Membros
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Lealdade dos Membros
Os membros sul-americanos representam
um bom equilíbrio entre organizações de
longa data e novas vozes no trabalho ambiental da região. Uma parte considerável
(31) contribui para a UICN há décadas (2 e
até 5 décadas), o que demonstra a força
e a autoridade no campo ambiental que
30

essas organizações possuem e com as
quais a rede se beneficia; outros 30 têm
mais de uma década de contribuições, o
que também indica uma avaliação da rede, e muitos outros (45) representam as
novas vozes..
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Reunião do Comitê Colombiano da IUCN com representantes da Secretaria
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Membros por categoria
© DepositPhotos

1

Venezuela
Equador

1

12

12

2

Guiana
Suriname
Guiana Francesa

1

Colômbia

1
13
26 2

Peru

2

Brasil

8
Bolívia

Paraguai

Chile

5

5
9
Argentina

1

Uruguai

1

3

1

Comitê Nacional
Estado membro
Agência do Governo
ONG
Comitê regional
sul-americano

Povos Indígenas
Afiliados
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Membros por país
©Wikimedia Commons

Argentina
Organização

Site web

Administración de Parques Nacionales

www.parquesnacionales.gov.ar

Centro Desarrollo y Pesca Sustentable

www.cedepesca.net

Fundación Ambiente y Recursos Naturales

www.farn.org.ar

Fundación Biodiversidad

http://fundacionbiodiversidad.org/

Fundación Habitat y Desarrollo

www.habitatydesarrollo.org.ar

Fundación para la Conservación y el Uso
Sustentable de los Humedales

http://lac.wetlands.org

Fundación Patagonia Natural

www.patagonianatural.org

Fundación ProYungas

www.proyungas.org.ar

RRSS

Fundación RIE – Red Informatica Ecologista
Fundación Vida Silvestre Argentina

www.vidasilvestre.org.ar
©Wikimedia Commons

Bolívia
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Organização

Site web

Asociación para la Conservación, Investigación de la
Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible

www.saviabolivia.org

Centro de Apoyo a la Gestión Sustentable del Agua
y el Medio Ambiente “Agua Sustentable”

www.aguasustentable.org

Fundación Natura Bolivia

http://www.naturabolivia.org

Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas

www.fundesnap.org

Fundación para la Conservación del Bosque
Chiquitano

http://www.fcbc.org.bo

Liga de Defensa del Medio Ambiente

www.lidema.org.bo

Naturaleza, Tierra y Vida

https://nativabolivia.org/

Protección del Medio Ambiente Tarija

www.prometa.org.bo

RRSS
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©Wikimedia Commons

Brasil

Organização

Site web

RRSS

Associação de Defesa do Meio Ambiente de São
Paulo
Associação de Preservação do Meio Ambiente e da
Vida

http://www.apremavi.org.br

Associação de RPPNs e Outras Reservas Privadas de
Minas Gerais

http://www.arpemg.com.br

Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste

http://www.cepan.org.br

Ecoa – Ecologia e Ação

http://www.ecoa.org.br

Fundação Biodiversitas

http://www.biodiversitas.org.br/fb/

Fundação Museu do Homem Americano

www.fumdham.org.br

Fundação o Boticário de Proteção à Natureza

http://www.fundacaogrupoboticario.org.br

Fundação Vitória Amazônica

www.fva.org.br

Instituto Çarakura

http://www.carakura.org.br/

Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade

http://www.icmbio.gov.br/portal/

Instituto Conservation International do Brasil

http://www.conservation.org

Instituto de Conservação e Desenvolvimento
Sustentável do Amazonas

http://www.idesam.org.br/

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá

http://www.mamiraua.org.br

Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agricola

http://www.imaflora.org

Instituto de Pesquisas Ecológicas

www.ipe.org.br

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro

http://www.jbrj.gov.br

Instituto EKOS Brasil

http://www.ekosbrasil.org

Instituto Espinhaço – Biodiversidade, Cultura e
Desenvolvimento Socioambiental

http://www.institutoespinhaco.org.br

Instituto O Direito por um Planeta Verde

www.planetaverde.org

Instituto Semeia

http://www.semeia.org.br

Instituto Sociedade, População e Natureza

http://www.ispn.org.br

Laboratório de Aquicultura Marinha

http://www.projetohippocampus.org
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Reserva Ecologica de Guapiaçu

http://www.regua.org

Sociedade Civil Mamiraua
Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil –
SAVE Brasil

http://www.savebrasil.org.br

WCS Associação Conservação da Vida Silvestre

https://brasil.wcs.org/en–us/

World Wide Fund for Nature – Brasil

www.wwf.org.br
©Wikimedia Commons

Chile

Organização

Site web

Así Conserva Chile

http://www.asiconservachile.org

Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y Flora

www.codeff.cl

Fundación Mar Adentro

http://www.fundacionmaradentro.cl

Fundación para la Promoción del Desarrollo
Sustentable

www.terram.cl

Fundación para la recuperación y fomento de la
Palma Chilena

http://www.fundacion.cl

RRSS

©Wikimedia Commons

Colômbia
Organização

Site web

Academia Colombiana de Ciencias Exactas Fisicas
y Naturales

http://www.accefyn.org.co

Corporación Ecoversa
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Fondo Mundial Para la Naturaleza (WWF Colombia)

https://www.wwf.org.co/

Fundación Ecohabitats

http://www.fundacionecohabitats.org

Fundación Humedales

www.fundacionhumedales.org

Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos

www.fundacionmalpelo.org

Fundación Natura

www.natura.org.co

Fundación ProAves de Colombia

www.proaves.org

RRSS
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Fundación Pro–Sierra Nevada de Santa Marta

www.prosierra.org

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt

www.humboldt.org.co

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José
Benito Vives de Andreis

www.invemar.org.co

Instituto Sinchi

www.sinchi.org.co
©Wikimedia Commons

Equador

Organização

Site web

Ecuador representado por Ministerio de Relaciones
Exteriores

http://cancilleria.gob.ec/

Aves y Conservación

http://avesconservacion.org/web/news–magazine/

Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónica

www.coica.org.ec

Corporación de Gestión y Derecho Ambiental

www.ecolex–ec.org

Corporación Grupo Randi Randi

www.gruporandi.org.ec

Corporación para la investigación, capacitación y
apoyo técnico para el manejo sustentable de los
ecosistemas tropicales

www.ecopar.org.ec

Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia del
Carchi

http://www.carchi.gob.ec

EcoCiencia, Fundación Ecuatoriana de Estudios
Ecológicos

www.ecociencia.org

Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos

www.darwinfoundation.org

Fundación de Conservación Jocotoco

http://www.jocotoco.org

Fundación EcoMinga

http://www.ecomingafoundation.
wordpress.com

Fundación Futuro Latinoamericano

http://www.ffla.net/

Fundación para el Desarrollo de Alternativas
Comunitarias de Conservación del Trópico

http://www.altropico.org.ec/

RRSS

Fundación Pro–Bosque
Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad San
Francisco de Quito

https://bit.ly/2LAZNSj
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Guiana Francesa
Organização

Site web

Association Kwata

www.kwata.net

RRSS
©Wikimedia Commons

Paraguai

Organização

Site web

Asociación Guyra Paraguay Conservación de Aves

http://www.guyra.org.py

Asociación Pro Cordillera San Rafael

https://procosara.org/es/

Federación por la Autodeterminación de los Pueblos
Indígenas

https://fapi.org.py/

Fundación Moises Bertoni

www.mbertoni.org.py

Gente, Ambiente y Territorio

www.gat.org.py

Instituto de Derecho y Economía Ambiental

www.idea.org.py

RRSS

©Wikimedia Commons

Peru
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Organização

Site web

Perú – representado por Ministerio del Ambiente

www.minam.gob.pe

Asociación Amazónicos por la Amazonía

http://www.ampaperu.info

Asociación para la Investigación y el Desarrollo
Integral

www.aider.com.pe

Asociación Peruana para la Conservación de la
Naturaleza

www.apeco.org.pe

Centro de Conservación, Investigación y Manejo de
Áreas Naturales – Cordillera Azul

http://www.cima.org.pe

Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico

http://www.cedia.org.pe

RRSS
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Derecho, Ambiente y Recursos Naturales

http://www.dar.org.pe

Eco Redd

http://www.ecoredd.org.pe/

Ejecutor del Contrato de Administración de la
Reserva Comunal Amarakaeri
Federación Nativa del Río Madre De Dios y Afluentes http://www.fenamad.com.pe
Fondo Nacional para Areas Naturales Protegidas por www.profonanpe.org.pe
el Estado
Fondo Verde

http://www.fondoverde.org

Instituto de Montaña

https://mountain.pe/

Patronato de la Reserva Paisajística Nor Yauyos
Cochas
ProNaturaleza – Fundación Peruana para la
Conservación de la Naturaleza

www.pronaturaleza.org

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

www.spda.org.pe
©Wikimedia Commons

Suriname
Organização

Site web

Suriname Conservation Foundation

http://www.scf.sr/

RRSS
©Wikimedia Commons

Uruguai

Organização

Site web

RRSS

Cultura Ambiental
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente

http://www.mvotma.gub.uy

Organización para la Conservación de los Cetáceos

http://www.occ.org.uy

Vida Silvestre Uruguay

www.vidasilvestre.org.uy
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Venezuela
Organização

Site web

PROVITA

www.provitaonline.org

VITALIS A.C.

www.vitalis.net

©Wikimedia Commons

Comissões da UICN na região

Um total de 1658 especialistas
das Comissões são da região
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6. VOZES DE NOSSOS CONSELHEIROS REGIONAIS

6.

6. Vozes de nossos
Conselheiros Regionais

Na minha perspectiva, o maior desafio para
o Conselho da UICN é assumir que o tempo
está se esgotando e que a União tem a
responsabilidade de dar respostas concretas
e eficazes para reverter a situação ambiental
do planeta, tornando a conservação um dos
aspectos fundamentais de uma nova forma
de desenvolvimento.
Jenny Gruenberger, Conselheira Regional
A experiência de ocupar o cargo de Conselheiro Regional da UICN é extremamente rica, mas não é uma tarefa fácil. Isso
ocorre porque a UICN é uma organização
complexa e, exercer adequadamente o
papel de Conselheiro, exige compreendê-lo com profundidade suficiente, além de
dedicar tempo significativo para contribuir
com os tópicos definidos pela Assembleia
Geral e outros relacionados às funções
do Conselho. A diversidade cultural dos
Membros do Conselho e o respeito pelas
diferentes maneiras de entender e abordar
a conservação e a sustentabilidade permitem que a União avance em direção à sua
visão, implemente sua missão e continue
sendo a rede mundial mais importante na
defesa do meio Ambiente.

Por outro lado, ser um Conselheiro Regional da América do Sul é altamente motivador, uma vez que o quadro institucional
regional está claramente estabelecido e
contribui para que o trabalho do Conselheiro seja articulado ao do Comitê Regional, permitindo, assim, fortalecer a governança e a aplicação do Programa. Outro
aspecto relevante e enriquecedor é conhecer de perto os produtos de conhecimento desenvolvidos pelas Comissões de
especialistas e compartilhar suas experiências com base no trabalho integrado
com seus Presidentes, que orientam aspectos técnicos de importância vital para
a implementação de metas de conservação.
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Na minha perspectiva, o maior desafio para o Conselho da UICN é assumir que o
tempo está se esgotando e que a União
tem a responsabilidade de dar respostas
concretas e eficazes para reverter a situação ambiental do planeta, tornando a conservação um dos aspectos fundamentais
de uma nova forma de desenvolvimento.
Para isso, é essencial promover e orientar
o planejamento estratégico que, com base na abordagem de Um Programa, permita à UICN priorizar suas ações, definir
seus indicadores, esclarecer os papéis
e responsabilidades dos constituintes e
orientar o trabalho futuro, política e tecnicamente, da União. Nesse contexto, e
para melhorar o envolvimento dos Membros, é necessário promover processos
que são construídos de baixo para cima e
que tenham a criatividade que caracteriza
os atores locais, bem como as habilidades
e conhecimentos que eles contribuem. Da
mesma forma, é necessário fortalecer as
capacidades dos Membros, não apenas
as técnicas, mas também as destinadas
a fortalecer a governança. Para esse fim,
a região elaborou uma proposta de uma
Escola de Governança, que esperamos
que seja adotada pela UICN como um todo, precisamente para qualificar, de maneira participativa, as capacidades dos
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Membros, mas também as dos demais
constituintes.
A UICN na América do Sul, por meio de
seu Comitê Regional, é uma das poucas
regiões que utiliza canais de governança
para contribuir com questões de interesse
global, como a iniciativa de criar a categoria de organizações indígenas e posicionar os tópicos de interesse da região.
A sua longa e rica experiência no envolvimento dos diferentes constituintes é uma
das suas maiores forças e o seu desejo de
compartilhar as realizações alcançadas
com toda a União é algo digno de nota. A
contribuição da Secretaria para o funcionamento do Comitê Regional e o relacionamento com os Membros, por meio do
Chefe Regional de Apoio aos Constituintes, é e tem sido fundamental e essencial
para alcançar o nível de governança desfrutado pela região. No entanto, ainda temos desafios, por exemplo, ainda é preciso avançar no envolvimento dos Membros
institucionais, bem como dos membros
das diferentes Comissões, na implementação e avaliação do Programa e dos planos regionais. Para isso, é importante obter um acesso mais fluido e oportuno às
informações que permitam aos Membros
qualificar e melhorar sua participação.

6. VOZES DE NOSSOS CONSELHEIROS REGIONAIS

Para mim, a coisa mais extraordinária
nesses anos de participação na governança da União foi poder compartilhar com
as diferentes entidades que compõem a
rede, (...) temos uma força motriz fortemente baseada na solidariedade, no trabalho
compartilhado e amor pela natureza.
Carlos Durigan, Conselheiro Regional
Chegamos ao final do período de gestão
da IUCN 2016-2020, que terminará no
próximo Congresso Mundial a ser realizado em Marselha, França. Foi uma honra
fazer parte do Conselho que representa a
América do Sul e na companhia de muito
bons colegas, com quem aprendi sobre o
complexo funcionamento da União. Desde
que assumi esse papel, pude participar de
importantes realizações da instituição que
contribuíram efetivamente para melhorar a
capilaridade dos processos de participação dos Membros e para o fortalecimento
da rede. Nos últimos meses, isso ocorreu
muito fortemente no processo de construção do Programa da IUCN 2021-2024,
que, no meu entender, conseguiu incorporar a maioria das contribuições feitas pelos
Membros sul-americanos, o que constitui
um marco nos processos de Planejamento da IUCN.

como os que estamos enfrentando agora,
com desafios à saúde, na crise pública,
econômica e política de nossos países,
temos uma força motriz muito forte, baseada na solidariedade, no trabalho compartilhado e no amor à natureza. E isso permeia todas as pessoas que fazem parte
da nossa rede.
Estou certo de que desse compromisso,
que vai das bases às instâncias de gestão,
bem como com o crescente envolvimento
dos Membros na execução de ações locais e regionais e a participação nos processos de tomada de decisão, como foi
o caso da construção do Programa 20212024, certamente teremos uma União cada vez mais forte e alinhada com os desafios que hoje nos são apresentados. Para
enfrentá-los, a humanidade precisa estar
cada vez mais unida.

Para mim, a coisa mais extraordinária nesses anos de participação na governança
da União foi poder compartilhar com as
diferentes entidades que compõem a rede
e sentir que, mesmo em tempos difíceis
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7.

Fórum de Conservação
da América do Sul
Paraguai, 2019

© Efrén Icaza – UICN

Grethel Aguilar, Diretora Geral Interina da UICN, destacou a
importância da reunião para o posicionamento da América do Sul
no contexto global de conservação. “Como latino-americana, digo
corretamente que estamos na região mais biodiversa do mundo e
que a estamos perdendo em níveis sem precedentes. A mobilização
conjunta dos atores é fundamental e urgente para promover o
desenvolvimento econômico e social sustentável, compatível com os
esforços para proteger a natureza. ”
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7. FÓRUM DE CONSERVAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL
O Fórum de Conservação da América do
Sul foi realizado em Ciudad del Este, Paraguai, de 12 a 14 de agosto de 2019, graças
à colaboração desse país. O processo de
organização do evento foi conduzido pelo Comitê Sul-Americano de Membros da

UICN, em conformidade com o princípio
de empoderamento de seus constituintes
e o fortalecimento do sentimento de pertencimento à UICN.

O Comitê da UICN do Paraguai ficou muito satisfeito em receber os
Membros sul-americanos e agradecemos a confiança depositada na
realização deste evento nas terras guarani. O evento foi declarado de
importância para o país, pois discutimos as ações a serem realizadas
com vistas à nossa contribuição coletiva, que se baseia na busca de
um mundo justo que valorize e preserve a natureza.
O Paraguai considerou o Fórum um evento essencial para a natureza
e, por isso, foi declarado de interesse ambiental, turístico e científico.
O aspecto ambiental é o foco de nossa missão como a maior rede
ambiental do mundo, turística por ser o eixo chave para desfrutar da
natureza e a ciência, uma vez que as bases das ações dos integrantes
estão no conhecimento.

© Efrén Icaza – UICN

Alberto Yanosky, Presidente do Comitê Paraguaio da UICN
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Nossa região é pioneira no que faz em relação à constituição e ao
funcionamento efetivo dos Comitês Nacionais e regionais. Além
disso, deve-se notar que o Comitê Regional sempre promove
a definição da agenda e incidentes do Fórum a caminho do
Congresso Mundial de Conservação, que define questões de
governança da União nos próximos quatro anos, por meio de um
processo participativo altamente valorizado .

© Efrén Icaza – UICN

Ana Di Pangracio, Presidente do Comitê Sul-Americano
de Membros da UICN

Os Membros, Comissões e Secretariado fizeram parte dos grupos de trabalho
responsáveis pela consulta dos Membros
regionais antes e durante o Fórum. Esse
mecanismo foi altamente eficiente para alcançar resultados validados e acordados
pela região:
O grupo de trabalho que abordou a análise e discussão do Programa proposto da
UICN 2021-2024 foi liderado por Bibiana
Sucre, Vice-presidente do Comitê Sul-Americano. O grupo produziu uma entrada
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substancial e um documento de comentários que foram levados em consideração positivamente na próxima versão do
documento do Programa a ser discutida
e aprovada no Congresso Mundial da
UICN. Esse grupo de trabalho continua
ativo, pois tem como objetivo subsequente o Fórum, o desenvolvimento do Plano
de Trabalho da América do Sul 2021-2024,
que será enquadrado no Programa Global da UICN, com abrangência até o ano
2030.

7. FÓRUM DE CONSERVAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL

O grupo foi formado por líderes de Comitês Nacionais, delegados
e Membros da Bolívia, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, um
representante do CMAP, um Conselheiro Regional, o Diretor do
Escritório Regional e um Oficial de Programa, sob a coordenação de
Vice-Presidência do Comitê Sul-Americano.
Nos diferentes processos de consulta virtual, realizados antes e
depois do Fórum, participaram 28 organizações da região, além das
organizações representadas no grupo de trabalho. Assim, houve
participação da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador,
Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela (10 países). Houve
paridade de gênero entre os participantes das consultas.
Esse esforço demonstra o valor da coordenação entre Comitês,
Membros, Conselheiros e a Secretaria, para promover a articulação da
UICN como uma União. Da mesma forma, resgata o valor dos espaços
virtuais de discussão, consulta e participação, para mobilizar nossos
Membros, criando um Programa que nos motiva e nos compromete, em
direção a um mundo justo que valoriza e conserva a natureza.

© Andrea Ferreira – Creative Commons

Bibiana Sucre,Líder do grupo de trabalho
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O grupo de trabalho sobre o Quadro Global de Biodiversidade Pós-2020 foi liderado por Ana Di Pangracio, das FARN da
Argentina, e Presidente do Comitê Sul-Americano. O objetivo do grupo era orientar

a análise participativa e o posicionamento
regional apropriado na estrutura mencionada, trabalho realizado por meio de uma
coleta de informações com os Membros
da região..
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O trabalho deste grupo nos permitiu coletar
a visão e as prioridades dos Membros
sul-americanos sobre o que será um novo
plano de ação de dez anos que reverterá
efetivamente as graves tendências da
perda de biodiversidade. Para a região, é
importante influenciar a agenda ambiental
internacional, por isso esperamos que
nossa contribuição seja considerada pelos
países nas negociações dentro da ONU.
Ana Di Pangracio, Líder do grupo de
trabalho
O grupo de trabalho sobre moções, liderado por Ana Di Pangracio, Presidente do
Comitê da América do Sul, permitiu que
as organizações pensassem com antecedência e estrategicamente sobre as questões que os Membros consideravam prioritárias na região a serem propostas como
eventuais novas resoluções do Congresso
Mundial de Conservação. Quinze foram os
tópicos apresentados por seus patrocinadores e a reunião facilitou a obtenção do
apoio necessário para poder ser apresentado de acordo com as regras da UICN
para a apresentação de moções; oito deles foram aceitos e estão sendo avaliados
pelos Membros do mundo para adoção
subsequente. A advocacia na política ambiental interna da UICN também é uma
prioridade para a América do Sul, uma vez
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que muitas das resoluções adotadas pela
rede se tornam estruturas para o progresso substancial da abordagem do meio
ambiente do planeta.
Com relação ao tópico da biologia sintética, os Membros expressaram a necessidade de entender melhor o tema e suas
implicações; portanto, o Comitê da América do Sul organizou seminários on-line
pós-fórum para ouvir atores com diferentes pontos de vista sobre o assunto.
Várias questões e ferramentas de conhecimento da UICN para conservação da
biodiversidade também foram apresentadas e discutidas no fórum, com o objetivo
de informar os Membros como eles poderiam participar do seu desenvolvimento

7. FÓRUM DE CONSERVAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL
e aplicação. As ferramentas e os temas
apresentados e discutidos nos grupos
de trabalho foram o LVAPC, o ACBs, a
proposta do Padrão de Estrutura de Governança dos Recursos Naturais, o tema
OMEC, o padrão SbN, a Restauração em
Escala de Paisagem e os Painéis Independentes de Assessoria Técnica e Científica
(ISTAP).
Em relação à governança da UICN, dois
grupos de trabalho foram formados; um
deles encarregado de realizar um processo para identificar os candidatos da região
ao Conselho da UICN, enquanto o outro
grupo coordenou um processo de coleta de informações sobre a proposta de
Estratégia para Membros da UICN 20202030. Os comentários da região foram encaminhados ao Comitê de Governança e
Constituintes do Conselho da UICN.

© Andrea Ferreira – Creative Commons

Houve também um espaço para reflexão
sobre as funções dos Comitês Nacionais
e regionais, o papel e a responsabilidade
dos Conselheiros como representantes
dos Membros no Conselho da UICN. Por
outro lado, o Conselho de Administração
do Comitê Sul-Americano foi renovado.

O evento foi concluído com a Declaração
de Ciudad del Este, cujo conteúdo reflete
as preocupações dos Membros em relação aos problemas socioambientais da
região e do mundo, reforçando o papel da
UICN como ator independente, visionário
e gerador de conhecimento científico. A
partir da Declaração, foram feitos compromissos conjuntos para que representantes da UICN e Membros da América do
Sul atuem diretamente no enfrentamento
da emergência ambiental e que serão levados ao Congresso Mundial de Conservação 2020 em Marselha, França.
Seguindo a Política da UICN, o evento foi
organizado sob os princípios da Política
Anti-Assédio, incluindo assédio sexual e
assédio em eventos da UICN. Uma estratégia sensível à questões de gênero foi
implementada na organização do evento com seus respectivos indicadores de
aplicação.
As atas e outras documentações do Fórum estão disponíveis no Portal da UICN,
além de outros materiais de interesse na
seção web do Fórum.
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O Fórum em números

envolvidos

Membros, Comissões e Secretaria

Conselheiros Regionais ativos
no processo de organização
e durante o Fórum

grupos de trabalho

Todas as Comissões representadas

provenientes de organizações
Membro, das Comissões e do
Secretariado nos grupos de trabalho

Declaração do evento
sensível ao gênero e
livre de assédio

Membros responderam
às consultas prévias ao Fórum
Presidentes de Comissões
participaram do Fórum
se identificaram como
gênero feminino
se identificaram como
gênero masculino

Conselheiros Regionais ativos
no processo de organização
e durante o Fórum

etaria

Todas as Comissões representadas
Declaração do evento
sensível ao gênero e
livre de assédio

balho

©Wikimedia Commons

m
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Peru 2019

O Congresso gerou
nove declarações dos
principais grupos de
atores que participaram.
Embora a Declaração de
Lima, manifesto central do
Congresso, ainda não esteja
disponível em sua versão
final, as outras proclamações
levantaram a voz dos
diferentes atores.
O III CAPLAC foi organizado principalmente pelo Serviço Natural de Áreas Naturais
Protegidas pelo Estado (SERNANP) do
Peru, o Escritório Regional para a América
do Sul da UICN, com o apoio e a participação do Escritório Regional do México,
América Central e Caribe da UICN (ORMACC) e WCPA na região, além do apoio
de inúmeras instituições e doadores. Um
total de 3.123 pessoas participaram diretamente do congresso e 956 eventos foram
apresentados, incluindo apresentações
artísticas, palestras, eventos paralelos,
eventos especiais, entre outros. Muitos
desses momentos geraram declarações
como: a Declaração da Maloca Indígena,
Declaração Conjunta das Mulheres em
Conservação, Declaração da Juventude,
etc. Os mesmos que foram destacados
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8.

Congresso de Áreas Protegidas
da América Latina e Caribe

no encerramento do Congresso, serão incluídos na Declaração do evento (Declaração de Lima) e detalhados nos parágrafos
posteriores deste relatório.
O Congresso foi um espaço importante,
pois acompanhou a Declaração de Bariloche, gerada durante a II CAPLAC, realizado em 2007, e incluiu espaços para
enfrentar novos desafios e oportunidades
para as áreas protegidas. Este evento gerou discussões e contribuições de âmbito
nacional, regional e global; tornou visível o
trabalho gerado na região há mais de 10
anos; e deu espaço e voz a vários atores
que fazem parte do trabalho titânico de
conservação da biodiversidade através
de áreas protegidas. Assim, o III CAPLAC,
além de ter sido um espaço efetivo para

63

UICN–SUL / RELATÓRIO ANUAL 2019
Como mencionado anteriormente, o Congresso gerou nove declarações, dos principais grupos de partes interessadas.
Embora a Declaração de Lima, manifesto
central do Congresso, ainda não esteja
disponível em sua versão final, as outras
proclamações levantaram a voz dos diferentes atores.

Resumo das declarações

criadas na região, como a REDPARQUES
e ALFA2020.
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a convergência de diferentes questões e
públicos, tem sido um marco importante
no caminho para novas discussões sobre
os avanços da da política global de biodiversidade. Além disso, gerou diretrizes
para o Congresso Mundial de Conservação da UICN e a CBD COP15.

A Declaração de Lima – “da inspiração à ação”, ainda está em construção.
No entanto, em relação ao texto acordado
até agora, ele começa com uma reflexão
sobre a perda alarmante da biodiversidade e a necessidade premente de decisão
política e uma ambiciosa agenda de biodiversidade pós-2020, na qual as áreas protegidas são exploradas como as soluções
naturais que realmente são. A declaração
destaca a liderança da região em contribuir para a solução de problemas globais,
as soluções inovadoras apresentadas no
evento, bem como os resultados concretos que os 33 países da região estão
alcançando e as plataformas e alianças
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Destaca o reconhecimento que deve ser
dado aos funcionários e guardas florestais e a dívida que permanece com eles
(já que são a primeira frente de ação no
terreno e comprometem suas vidas pela
conservação da biodiversidade). Assim
como os muitos exemplos de incorporação da abordagem integrada de gerenciamento da paisagem, a promoção enfática
de atividades produtivas sustentáveis em
espaços de conservação e a importância
das OMEC. Também destaca a importância dos povos indígenas e das comunidades locais, que são a base da preservação
e uso racional da natureza.

8. CONGRESSO DE ÁREAS PROTEGIDAS
A declaração considera que agora é a última oportunidade que a humanidade tem
para deter a mudança irreversível desse
modelo de produção, consumo e expansão. Por esse motivo, exige ações para
obter uma avaliação e visibilidade adequadas das APs, o fortalecimento dos sistemas nacionais, o gerenciamento eficaz,
a boa governança dos territórios, a conectividade das paisagens e a representação
ecológica, garantindo a inclusão e a equidade na gestão desses espaços e, acima
de tudo, mais financiamento.
O texto em seu estado atual, entre outros
objetivos, termina com o estabelecimento de compromissos e apela à ação para
garantir que pelo menos 30% dos ecossistemas terrestres e marinhos sejam protegidos para a sobrevivência de todas as
espécies, conforme recomendado pela ciência, reforçando também a boa gestão e
governança.
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Os guardas florestais de parques, em sua
declaração, consideram que sem eles não
há conservação e que sua contribuição
ao Congresso tem sido valiosa e enriquecedora. Eles fizeram um forte apelo aos
Estados, governos, organizações e sociedade civil da América Latina e do Caribe
para melhorar as condições daqueles que
trabalham na gestão de áreas protegidas

(mão-de-obra, tecnologia, qualidade de
vida, gênero e disparidades profissionais,
entre outros) e para que se envolvam na
tomada de decisões, na construção de
acordos, no planejamento eficaz e na geração de políticas públicas, de maneira
não apenas formal, mas real.
Em seu comunicado, representantes do
governo local pediram maior reconhecimento do papel que desempenham na
conservação da biodiversidade. As áreas
protegidas e conservadas gerenciadas
pelos governos locais contribuem para a
conectividade ecológica, protegem a biodiversidade, fornecem serviços ecossistêmicos para o bem-estar e a saúde das
pessoas e promovem oportunidades de
adaptação aos impactos das mudanças
climáticas.
Os governos nacionais e subnacionais foram chamados a promover governança e
cooperação multiníveis para ações mais
integradas na gestão de áreas protegidas
e conservadas no nível do governo local;
ajustar os marcos regulatórios e institucionais que promovem a criação e o gerenciamento de áreas protegidas e outras
medidas de conservação em nível local; e
envolver os governos locais na definição e
implementação de planos e programas nacionais para sistemas de áreas protegidas.
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Para posicionar e destacar a importância
das áreas protegidas para o bem-estar
e o desenvolvimento sustentável, bem
como acompanhar os acordos adotados
no Congresso, foi proposto que todos os
países da América Latina e do Caribe declarassem o dia 17 de outubro de cada
ano como o dia das Áreas Protegidas da
América Latina e do Caribe. Atualmente, está sendo procurado o apoio dos
países da região para participar dessa
celebração.

Os povos indígenas de Abya Yala, em
sua declaração, consideram que uma
natureza próspera é fundamental para a
vida na Terra e que a meta de conservação deve ser de pelo menos 50% da
área do planeta, sob a liderança e participação ativa de população nativa; e que
uma meta 50/50 é clara e ambiciosa para
inspirar o mundo a tomar as medidas necessárias para salvar a vida no planeta.
Portanto, eles pedem um novo acordo
mundial para a natureza, que inclua 30%
das áreas protegidas até 2030 respeitando os direitos indígenas, e pelo menos
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20% das áreas conservadas pelos povos indígenas e comunidades locais; e
que tenham apoio técnico e financeiro
para os países mais pobres do mundo.
Os países da América Latina e do Caribe também foram chamados para garantir territórios indígenas; é garantido o
consentimento livre, prévio e informado,
bem como a cessação da criminalização
de suas reivindicações; à mobilização
financeira para a conservação liderada
pelos povos indígenas; ao fortalecimento
organizacional; e à promoção do conhecimento tradicional no centro das estratégias de conservação.
A Declaração Mulheres em Conservação incluiu quatro abordagens básicas
para alcançar a igualdade de gênero
na conservação: mudar a perspectiva e
criar uma nova abordagem a partir da
empatia e com uma perspectiva de gênero transformadora; garantir os direitos
reconhecidos de meninas e mulheres de
viver em harmonia com a natureza e sem
violência; materializar a equidade, apoiar
e promover mais mulheres para ocupar
posições de liderança e promover discursos e práticas equitativas; e reconhecer a contribuição de mulheres de diferentes campos e conhecimentos para a
geração de conhecimento como um bem
comum.
Na Declaração da Juventude, os jovens
exigiram que os governos criem espaços
e condições que garantam sua participação efetiva na tomada de decisões para
o cuidado da natureza e a melhoria da
qualidade de vida das populações; Eles
propuseram formar-se para participar da
construção coletiva de um mundo mais
equitativo e respeitoso com a natureza e
se comprometeram a implementar pessoal e coletivamente as ações definidas
em sua declaração.

8. CONGRESSO DE ÁREAS PROTEGIDAS
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A Declaração da Rede TICCA América Latina, por sua vez, denunciou o
modelo de desenvolvimento neoliberal e
a mercantilização da natureza que ataca
e viola seus direitos à vida, um ambiente saudável e o exercício da governança
autônoma de seus territórios. Rejeitou as
formas de criminalização, militarização e
violência exercidas pelos Estados e atores privados que atentam contra os defensores da natureza e de seus direitos.
Exigiu a criação de um mecanismo no
nível regional, dentro da UICN, composto
por representantes dos povos indígenas
e comunidades locais, para monitorar a
implementação dos padrões internacionais assinados pelos Estados e pelos
Membros da União sobre suas obrigações sobre os direitos dos povos indíge-

nas e comunidades locais, conservação
e mudança climática. Além disso, exigiram a criação de mecanismos em nível
nacional para efetivar a implementação
e o monitoramento adequados das normas mencionadas, o desenvolvimento
de marcos regulatórios e políticas públicas que garantam o reconhecimento, a
proteção e o apoio efetivos do TICCA.
E que, em casos de sobreposição entre
territórios indígenas e áreas protegidas,
sejam públicos ou privados, sejam garantidos direitos indígenas, bem como
o apoio a processos voltados à identificação e reconhecimento de TICCAs na
América Latina.
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Peru no CAPLAC
O compromisso do Peru com as áreas protegidas tem sido claro e contínuo, sendo o
segundo país da América do Sul a obter o reconhecimento do padrão LVAPC para duas
áreas protegidas: o Parque Nacional Cordillera Azul e a Reserva Comum Amarakaeri.
Quanto ao congresso, o país provou ser um excelente co-organizador e anfitrião, dando sinais claros de comprometimento e determinação para sua realização. Durante
o evento, Peru e Chile assinaram um acordo para fortalecer o manejo eficaz de suas
áreas protegidas e realizar ações contra incêndios florestais..
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Fabiola Muñoz, Ministra
do Meio Ambiente
do Peru, sublinhou a
natureza sustentável do
desenvolvimento vinculado
às áreas protegidas:
“um desenvolvimento de
baixa emissão, inclusivo
e competitivo, com uma
abordagem de economia
circular”.
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Martín Vizcarra, Presidente da
República do Peru, destacou a
importância das áreas protegidas na
região e enfatizou as características
desse país com biodiversidade e
o berço das culturas antigas; ao
mesmo tempo em que ratificou seu
compromisso com a conservação
da biodiversidade, o cuidado e a
proteção do meio ambiente e o
desenvolvimento sustentável

8. CONGRESSO DE ÁREAS PROTEGIDAS

Prêmios da WCPA destacam inovação e contribuição excepcional de
áreas protegidas
Durante o III CAPLAC, vários prêmios foram concedidos para destacar a inovação e a contribuição de pessoas excepcionais para áreas protegidas na América
Latina e no Caribe.
O Prêmio de Conservação Carlos Ponce del Prado busca incentivar e reconhecer o trabalho de profissionais que trabalham ativamente a favor da conservação
da diversidade biológica do Peru.
Receberam a premiação, Sandra Ramos,
que faz parte da equipe do Parque Nacional de Manu há 12 anos, destacou-se nas
categorias de guarda florestal; Viller Flores, um excelente bombeiro que trabalha
no Santuário Histórico de Machupicchu;
e Lucio Cristóbal, que há mais de 20 anos
dedica sua vida à conservação do Parque Nacional Yanachaga Chemillén.

Santos, da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas
Costeiras e Marinhas (CONFREM) do Brasil, por sua dedicação à causa das populações tradicionais e defesa dos ecossistemas que fornecem sua pesca e coleta;
Sonia Bone Guajajara, da Articulação dos
Povos Indígenas do Brasil (APIB), por sua
história de vida e seu apoio à defesa das
florestas, ecossistemas, biodiversidade
e populações indígenas da Amazônia;
Floyd Homer, de Trinidad e Tobago, por
seu compromisso com a conservação
da biodiversidade marinha e terrestre por
mais de 30 anos; e Julio Alberto Carrera
López, do México, pioneiro da conservação em seu país, como um tributo póstumo por promover o manejo eficaz de áreas naturais protegidas do ecossistema do
Grande Deserto de Chihuahua.

Cinco profissionais com experiência significativa na América Latina e no Caribe
receberam os prêmios Kenton Miller e
Fred Packard, concedidos pela CMAP.
O Dr. Robert Wallace recebeu o Kenton
Miller Award por sua excelente contribuição à compreensão da biodiversidade
da Bolívia e da América Latina. O Prêmio
Fred Packard foi concedido às seguintes
personalidades: Carlos Alberto Pinto Dos
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Na categoria “Arquiteto de Conservação”, o prêmio foi concedido a Marino
Morikawa, biólogo que trabalha na recuperação de habitats naturais por meio de
nanotecnologias. O prêmio “Nossa personalidade ambiental” foi concedido a
Mariella Leo, presidente da Associação
Peruana de Conservação da Natureza
(APECO) e um grande profissional dedicada à conservação biológica no Peru
desde 1978.
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A primeira edição do Prêmio Ranger,
que destaca as ações excepcionais, de
grande impacto e significado desenvolvidas pelos guardiões das APs na América
Latina e no Caribe, premiou a: Orestes
Emilio Aparicio, do Peru, por sua carreira pessoal e suas contribuições para
pesquisas que geraram impactos positivos nos ecossistemas e na população;
Roberto Ariano, da Colômbia, por sua
dedicação ao trabalho dos guardas florestais, aos processos de comunicação
e educação e seu relacionamento com as
comunidades; e a Maria Bernadete Silva,
do Brasil, cuja história de vida pessoal se
confunde com a história do Parque Marinho Nacional de Abrolhos, sendo um sím-

bolo de participação, promoção, amor e
dedicação à conservação marinha.
Finalmente, durante o III CAPLAC, o
Prêmio Nacional de Conservação da
Agrobiodiversidade de 2019 também
foi concedido às famílias conservacionistas de Puno, Huancavelica e Cusco.
As atividades pós-congresso ocorrerão
até o final de 2020. Foi criado um Comitê de Monitoramento com o objetivo
de acompanhar as ações que incluem
a preparação de um relatório executivo,
a elaboração de relatórios técnicos e o
acompanhamento das declarações nele
emitidas..

O Congresso em números

Maiores delegações: Brasil e Colômbia
com 218 pessoas cada uma
evento neutro em carbono
evento livre de assédio
mulheres
homens
Membros da UICN
Representantes de
povos indígenas
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profissionais em
áreas protegidas
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9. PARCERIAS PARA AÇÃO

9.

9. Parcerias
para ação

O trabalho realizado pela UICN América do Sul é implementado graças ao apoio e confiança de parceiros e colaboradores: governos, instituições multilaterais e intergovernamentais, acordos internacionais, ONGs, fundações, sociedades e indivíduos..

União Europeia

Fundação Renova

BMU – Ministério Federal para o Meio Ambiente,
Proteção da Natureza e Segurança Nuclear

Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

GIZ – Agência Alemã
para a Cooperação Internacional

Outros

Fundo Mundial para o Meio Ambiente

Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação

Comitê Holandês da UICN
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Colaboração global, local e regional
Devido à sua estrutura e natureza, a
UICN tem uma capacidade única de reunir Membros do governo e da sociedade
civil, além de especialistas, grupos de
povos indígenas e outros parceiros, na
busca de objetivos de conservação e desenvolvimento sustentável. Essa possibilidade é baseada em sua credibilidade,
em suas realizações históricas e em seu
trabalho científico empírico.
A UICN aproveita esse valor intrínseco
(de reunir diversas partes interessadas e
gerar conhecimento sobre conservação)
para cumprir sua missão de informar as
opções de políticas e outras decisões
relevantes. Papel desempenhado pela
interação com diferentes setores, dentro
e fora do campo tradicional de conservação. Esses espaços de colaboração
vão do local ao global. Essa participação
continuou ao longo de 2019, com resultados tão notáveis quanto o III CAPLAC e
o Fórum Sul-Americano de Conservação
2019, além de outros com menor escala, mas com grande impacto. Abaixo está
uma breve visão geral de alguns deles.
A UICN América do Sul faz parte - desde
2019 - da iniciativa colaborativa América
Latina diante das mudanças climáticas:
biodiversidade, conhecimento e gênero,
composta por mais de 20 instituições
acadêmicas, centros de pesquisa e organizações interdisciplinares; que se uniram
a um esforço para tornar visível e revelar
a importância da região para reverter lacunas e acelerar ações contra as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade, com foco no gênero. Isso se baseia
em experiências regionais, boas práticas
e lições aprendidas, baseadas no conhecimento. Como parte do processo, em
outubro de 2019 foi realizado o seminário
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“América Latina em face das mudanças
climáticas”, no qual a UICN América do
Sul participou com uma apresentação
na sessão sobre igualdade de gênero
como um mecanismo de mudança para
a resiliência. Também foi realizado um
workshop na Comissão Econômica para
a América Latina e o Caribe (CEPAL), com
especialistas de organizações membros
da iniciativa, como parte do processo de
publicação “Biodiversidade, Gênero e
Mudanças Climáticas: propostas baseadas no conhecimento”.
A UICN é uma das organizações que
em 2019 promoveu a Rede de Mulheres em Conservação na América Latina e no Caribe, composta por mais de
360 mulheres diversas (profissionais de
organizações acadêmicas, privadas, governamentais e da sociedade civil, além
de líderes locais e defensores ambientais). No contexto da III CAPLAC, cerca
de 240 mulheres, incluindo especialistas
de 3 Comissões da UICN e 16 Membros
institucionais, construíram e validaram
coletivamente a Agenda para Mulheres na América Latina e no Caribe em
Conservação. A agendaEla procura desenvolver diretrizes gerais para a conservação sensível ao gênero, o que contribui
para alcançar a igualdade na América Latina. É um documento vivo, que será atualizado à medida que instituições, organizações e grupos o fizerem, desenvolver
os componentes capazes de melhorar e
incorporar novas linhas de trabalho. Como resultado, visa mudar a visão sobre
conservação, reconhecendo a necessidade de uma nova narrativa e prática
que apoie a identificação clara dessas
pessoas; garantir os direitos reconhecidos de meninas e mulheres, transforman-

9. PARCERIAS PARA AÇÃO
do-os em ações e políticas efetivas nos
territórios; fortalecer práticas e políticas
públicas relacionadas à igualdade de
gênero; e reconhecer e espalhar a contribuição das mulheres para a geração e
gestão de conhecimentos relacionados à
conservação.
A presidente mundial da CPAES, Kristen
Walker, apresentou, no Fórum de Conservação da América do Sul, a iniciativa
Marco de Governança de Recursos
Naturais (MGRN), liderada por esta Comissão, juntamente com o Programa Global de Governança e Direitos da UICN. A
coordenação ao longo do ano tem sido
constante para preparar tópicos como
um webinar no MGRN para os Membros de língua espanhola (que finalmente
ocorrerá em 2020), além de suporte para
traduções em espanhol de documentos
técnicos, entre outros.

@feeimages.com

Ao longo do ano, várias atividades foram
realizadas com o Consórcio TICCA. Isso teve um papel importante e ativo no
CAPLAC. A Coordenação Amazônica
participou de vários eventos organizados
pela UICN: apresentou o trabalho que os
TICCAs podem desempenhar no contexto do OMEC (projeto Bogotá, IAPA) em
mais de 30 atores do bioma; e no Fórum
de Conservação da América do Sul apresentou o trabalho articulado à MGRN.

Interação com a Aliança ALFA2020, composta por cerca de vinte países da América Latina, nosso Membro da América
Central Pronatura México e CMAP, com
o apoio da Secretaria da CDB. A coordenação foi realizada no âmbito do projeto
IAPA, com atividades como o desenvolvimento de oficinas relacionadas ao OMEC,
bem como a participação conjunta na semana amazônica e no CAPLAC..
A UICN América do Sul participa da Tabela Técnica Nacional sobre Gênero
e Mudanças Climáticas do Equador.
Em 2019, o Equador fez um progresso
significativo na integração da abordagem de gênero em seu NDC, um trabalho que foi apresentado à UNFCCC
em março de 2019. Em abril, foi criada
a Tabela Técnica Nacional sobre Gênero e Mudanças Climáticas, um espaço
formado por cooperação e academia,
que visa prestar assistência técnica especializada a fim de gerar processos de
melhoria contínua para a política de mudanças climáticas. As principais linhas
de ação são: identificação de critérios
estratégicos para integrar o gênero nos
programas e projetos de mudanças climáticas; sistema de informação sobre
gênero e mudanças climáticas; e, promoção de uma estratégia de advocacia
baseada em evidências. Entre as ações
específicas propostas, destacam-se o
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desenvolvimento de uma estratégia de
financiamento, troca de experiências entre instituições, sistematização de boas
práticas, agenda de pesquisa e promoção de um programa de treinamento contínuo sobre gênero e mudança climática.
A UICN colabora com o MAE e o Conselho Nacional para a Igualdade de Gênero (CNIG) do Equador, e em conjunto
com organizações como PNUD, CARE e
FFLA, para o desenvolvimento do Plano
de Ação para Gênero sobre Mudanças
Climáticas (PAGcc). O PAGcc permitirá
conhecer as lacunas, do ponto de vista
dos direitos humanos, com base nos dados oficiais disponíveis e nas informações
qualitativas coletadas em diálogos nacionais com organizações de mulheres, espaços mistos para homens, mulheres e
pessoas LGBTI. Por fim, essa ferramenta
de política pública permitirá estabelecer
prioridades nacionais e uma estratégia de
cobertura territorial para orientar diretrizes de ação pública sobre as mudanças
climáticas.
Desde junho de 2019, a UICN América do
Sul faz parte do Clik Hub: uma rede de
redes para promover a ação climática,
uma iniciativa promovida pela Climate
and Development Alliance (CDKN), composta por 18 redes. O Click Hub procura
conectar e articular redes na região para
catalisar o conhecimento em relação à
ação climática, respondendo a dois objetivos: (a) promover o aprendizado e a
colaboração entre os membros do Clik
Hub sobre boas práticas e lições aprendidas em gestão do conhecimento com
incidência e impacto na ação climática e
(b) capturar, agrupar, visualizar, aprimorar e disseminar conhecimentos e ações
/ experiências com vários atores para
ação e incidência climática. Nesse espaço, a UICN compartilhou vários recursos
relacionados a SbN contra as mudanças
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climáticas e a participação em espaços
para aprimorar o aprendizado e a disseminação de conhecimentos e experiências sobre essas questões..
A UICN América do Sul colaborou durante 2019 com as atividades do grupo de
trabalho Cidades: Verde, Resiliente e
Digital, como parte da Rede Setorial GIZ
para Gestão Ambiental e Desenvolvimento Rural na América Latina e no Caribe
(GADeRALC). Entre as atividades, foram
organizados dois seminários virtuais focados na troca de experiências de adaptação baseadas nos ecossistemas urbanos e rurais, por meio da disseminação
de casos identificados na América Latina.
Conceitos e avanços foram compartilhados globalmente, bem como experiências e aprendizado no Brasil, Colômbia,
Costa Rica, Equador e México.
A UICN América do Sul facilitou a participação de representantes do setor público do Chile, Colômbia, Equador e Peru no
Workshop global de treinamento em Soluções baseadas na Natureza para riscos
de desastres e impactos das mudanças
climáticas (28 e 30 de outubro, Bangkok
- Tailândia), organizado pelo Programa
Global de Gerenciamento de Ecossistemas da UICN, em conjunto com o CBD
e o Fundo Japonês de Biodiversidade.
Este workshop foi baseado no sucesso
e nas lições aprendidas na primeira fase
do projeto “Resiliência através do investimento em ecossistemas: conhecimento, inovação e transformação da gestão
de riscos” (RELIEF kit), coordenado pela
UICN. O workshop discutiu o progresso
até o momento, os principais desafios e
as oportunidades para os países aplicarem as abordagens Eco-DRR e EbA, como um acompanhamento da iniciativa do
RELIEF kit.

10. RESUMO FINANCEIRO
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11.

Comunicação e
gestão do conhecimento

Em 2019, o Escritório Regional
fez 22 publicações relacionadas
aos seguintes tópicos*:

16

Áreas
Protegidas

11

Governança
e Direitos

4

4

2

Espécies

Negócios e
Biodiversidade

Mudança
Climática

1

Florestas

Publicações por temas abordados em 2019

* Algumas delas estavam relacionados a mais de um.
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Estado da arte das Áreas Protegidas e Conservadas em nível
local. Brasil, Colômbia, Equador e Peru.
UICN. (2019). Resumo da política 01.
O documento analisa a importância das áreas protegidas locais e a importância do envolvimento dos governos subnacionais e locais na implementação e manutenção dessas áreas. O documento também analisa a situação das APs em termos de número e categorias, bem como
sua situação legal no Brasil, Colômbia, Equador e Peru.

https://bit.ly/2QENdVf
Boa governança, uma construção coletiva para alcançar um
território saudável.
União Europeia, UICN, FAO, WWF, Meio Ambiente da ONU. Quito, Equador, Projeto Arguedas, S. e REDPARQUES - IAPA. (2019).
Folheto de fácil leitura para fortalecer as capacidades dos atores locais
na boa governança das APs da Amazônia.

https://bit.ly/36udVpR
Proteja o que nos protege: rostos e vozes de áreas
protegidas.
Bogotá, Colômbia: REDPARQUES, Projeto IAPA - Visão da Amazônia.
Gómez, J., Marín, C., Sofrony, C. e Vélez, J. (2019). União Europeia, WWF,
FAO, UICN, ONU Meio Ambiente.
Publicação com uma edição de luxo que reúne, em primeira mão, os
rostos e as vozes dos atores no território amazônico.

https://bit.ly/2LByZ4j
Rios de aprendizagem: Boas práticas em áreas protegidas da
Amazônia com uma abordagem paisagística.
Projeto SIP (2019).
Lederman, M., Arguedas, S., Luz, L. REDPARQUES - União Europeia,
UICN, FAO, WWF, Meio Ambiente da ONU. Quito, Equador.
Este documento apresenta as 48 experiências que fizeram parte do
seminário sobre boas práticas em áreas protegidas da Amazônia com
uma abordagem paisagística, realizado em Lima, nos dias 12 e 13 de
setembro de 2018. Sua metodologia inovadora e sua ampla participação
permitiram a coleta de inúmeras experiências bem-sucedidas, além de
gerar uma contribuição valiosa para o gerenciamento integrado de APs
na região amazônica.

https://issuu.com/proyectoiapa/docs/rios_de_aprendizaje_final
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Estratégia de sustentabilidade e financiamento estratégico
para áreas protegidas do bioma Amazônia, no âmbito da
Visão Amazônica de Redparques.
Moreno, N. (2019). Bogotá, Colômbia: REDPARQUES, Projeto SIP - Visão
da Amazônia. União Europeia, WWF, FAO, UICN, ONU Meio Ambiente.
Estratégia para que os sistemas de AP do bioma Amazônia possam implementar o PTAP da Amazon Vision. Construído coletivamente com os
pontos focais da REDPARQUES.
https://bit.ly/2AyFp1E

Protocolo e guia metodológico para medir a eficácia do
gerenciamento em áreas protegidas da Amazônia.
Navarrete, S. (2019).
União Europeia, Redparks, WWF, FAO, UICN, ONU Meio Ambiente.
Bogotá Colômbia.
Análise das ferramentas de efetividade de gerenciamento atualmente
usadas nos sistemas de áreas protegidas da Região Amazônica - lições
aprendidas incluídas. Protocolo aplicado em sete áreas protegidas das
duas paisagens.

https://bit.ly/2LB5CyW
Protocolo para avaliar a efetividade do manejo do bioma
Amazônia: Peru.
Navarrete, S. (2019). União Europeia, Redparques, WWF, FAO, UICN, ONU
Meio Ambiente. Bogotá Colômbia.
O conjunto de documentos consolida os resultados obtidos com a aplicação do protocolo de Avaliação da Eficácia da Gestão proposto para
o Bioma Amazônia (WWF, 2017), para as áreas protegidas da Amazônia
de vários países. Os textos apresentam uma descrição do método de
cálculo proposto e consolidam o relatório na escala do bioma Amazônia;
por fim, propõem algumas recomendações em termos da eficácia do
gerenciamento da escala do bioma, sugerindo que cada país leve em
consideração.

https://bit.ly/2TfI3jC
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Protocolo para avaliar a efetividade do manejo do bioma
Amazônia: Bolívia.
Navarrete, S. (2019).
União Europeia, Redparks, WWF, FAO, UICN, ONU Meio Ambiente.
Bogotá Colômbia.
https://issuu.com/proyectoiapa/docs/60.protocolo_de_em_para_bolivia

Protocolo para avaliar a efetividade do manejo do bioma
Amazônia: Colômbia.
Navarrete, S. (2019).
União Europeia, Redparques, WWF, FAO, UICN, ONU Meio Ambiente.
Bogotá Colômbia.
https://bit.ly/2Zdk3kR

Protocolo para avaliar a efetividade do manejo do bioma
Amazônia: Equador.
Navarrete, S. (2019).
União Europeia, Redparks, WWF, FAO, UICN, ONU Meio Ambiente.
Bogotá Colômbia.
https://bit.ly/3bI13O1

Protocolo para avaliação da efetividade do manejo do bioma
Amazônia: Estado do Acre (Brasil).
Navarrete, S. (2019).
União Europeia, Redparks, WWF, FAO, UICN, ONU Meio Ambiente. Bogotá Colômbia.
https://bit.ly/2AAACgc
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Visão Amazônica: Integração de Áreas Protegidas
do Bioma Amazônia - SIP. Resultados e aprendizado.
(2014-2019).
REDPARQUES. (2019).
Projeto SIP - Amazon Vision. União Europeia, WWF, FAO, UICN, ONU
Meio Ambiente. Bogotá Colômbia.
Sistematização geral do projeto no qual é apresentada uma análise metódica da execução do Projeto da SIP, identificando as lições aprendidas que contribuem para o gerenciamento integrado de ecossistemas
no bioma Amazônia.
https://bit.ly/2ADSYNn

A Visão Amazônica de Redparques: os grupos temáticos
como uma aposta no desenvolvimento de capacidades
para a sustentabilidade das áreas protegidas no bioma
Amazônia.
Sofrony, C. (2019).
Projeto SIP - Visão da Amazônia. União Europeia, Redparks, WWF, FAO,
UICN, ONU Meio Ambiente. Bogotá Colômbia.
Relato das diferentes reuniões realizadas pelos quatro grupos temáticos
da Visão Amazônica, bem como os principais resultados e contribuições para a consolidação dessa iniciativa.
https://bit.ly/3cLf8eN

Outras medidas eficazes de conservação com base
na área - OMEC: Contribuições do bioma Amazônia
para os desafios pós-2020.
Sofrony, C. (2019).
Projeto SIP - Visão da Amazônia. União Europeia, Redparks, WWF, FAO,
UICN, ONU Meio Ambiente. Bogotá Colômbia.
Contribuições do bioma Amazônia para os desafios pós-2020 a partir
da abordagem de outras medidas eficazes de conservação com base
em área, OMEC.
https://issuu.com/proyectoiapa/docs/documento_omec_vf
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Alternativas para meios de vida em paisagens rurais da
Bacia do Rio Doce após o rompimento da Barragem de
Fundão.
Painel do Rio Doce - Questões em Foco No. 1.
May, P., Alonso, L., Barbosa, F.A.R., Brito, M.C.W., Laureano, F.V., Sánchez, L.E., Kakabadse, Y. (2019). Gland, Suiza: UICN.
Primeiro artigo da série Questões em Foco, Meios de subsistência alternativos nas paisagens rurais da bacia do Rio Doce após o rompimento
da barragem de Fundão - Criando oportunidades para o futuro, analisa
como incorporar alternativas para diversificar as atividades econômicas
na região afetada pelo fracasso da barragem de Fundão nos programas
de recuperação existentes.
Português:
Inglês:

https://www.iucn.org/riodocepanel/issue–paper–1–PT
https://www.iucn.org/riodocepanel/issue–paper–1–EN

A proibição da pesca após o Rompimento da Barragem de
Fundão.
Painel do Rio Doce - Questões em Foco No. 2
Brito, M.C.W., Alonso, L., Barbosa, F.A.R., Laureano, F.V., May, P., Sánchez, L.E., Kakabadse, Y. (2019). Gland, Suiza: UICN.
Analisa os obstáculos existentes para a restauração da atividade pesqueira na região e propõe recomendações que podem ser implementadas de acordo com os objetivos da restauração e para a construção de
um modelo de pesca sustentável para toda a região.
Português:
Inglês:

https://www.iucn.org/riodocepanel/issue–paper–2–PT
https://www.iucn.org/riodocepanel/issue–paper–2–EN

Riscos de supressão de fluxos naturais em um sistema
fonte–mar.
Painel do Rio Doce - Questões em Foco No. 3
Barbosa, F.A.R.; Alonso, L.; Brito, M.C.W.; Laureano, F.V.; May, P.; Sánchez L.E., Kakabadse, Y.( 2019). Gland, Suiza: UICN.
Examina os riscos ambientais e sociais da manutenção de uma barragem entre a Lagoa de Juparanã e seu conector, o Rio Pequeno. Disponível em inglês e português.
Português:

https://www.iucn.org/riodocepanel/issue–paper–3–PT
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Inglês:

https://www.iucn.org/riodocepanel/issue–paper–3–EN

Uma estrutura deavaliação dos impactosambientais e
sociais dedesastres.
Painel do Rio Doce - Questões em Foco No. 4.
Sánchez, L.E.; Alonso, L., Barbosa, F.A.R., Brito, M.C.W., Laureano, F.V.,
May, P., Kakabadse, Y. (2019). Gland, Suiza: UICN.
Apresenta uma abordagem sistemática, que facilitará a coleta e análise dos principais dados e informações necessários para realizar uma
avaliação de impacto e avaliar a eficácia dos programas de mitigação. .
Português:
Inglês:		

https://www.iucn.org/riodocepanel/issue–paper–4–PT
https://www.iucn.org/riodocepanel/issue–paper–4–EN

Florestas saudáveis para fortalecer a resiliência às
mudanças climáticas no Chile. Informações do IIED.
Ried, H., Podvin, K. (2019). Londres, Reino Unido: IIED.
A adaptação baseada em ecossistemas é uma estratégia que está ganhando força globalmente e procura encontrar soluções eficazes para
apoiar as populações a se adaptarem melhor aos desafios das mudanças climáticas. O projeto Ecossistemas para a Proteção de Ecossistemas e Comunidades (EPIC) no Chile promoveu Eco-DRR e EbA; investigando como o NbS fortalece a resiliência e o papel protetor das
florestas nativas contra avalanches e deslizamentos de terra. Além de
documentar brevemente a experiência, este resumo explora algumas
das oportunidades e desafios mais amplos em torno de políticas, institucionalização e capacidades nos níveis local, regional e nacional relacionados à implementação de EbA e Eco-DRR em Chile.
Espanhol:
Inglês:		
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Evidências sobre a adaptação baseada em ecossistemas na
América Latina e no Caribe: dez estudos de caso.
Zapata, F., Podvin, K. (2019). «Medições robustas de Eb em Canchayllo e
Miraflores na Reserva Paisagística Nor Yauyos Cochas». Em: L. Ilieva (ed.)
Evidências sobre adaptação baseada em ecossistemas América Latina e
no Caribe, pp.52-65. Meio ambiente da ONU.
Nesta publicação - produzida pela iniciativa REGATTA das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Ação Prática - são apresentados dez
casos de vários países da América Latina, documentando os riscos e
vulnerabilidades diante das mudanças climáticas, as tecnologias e práticas de Adaptação baseadas em Ecossistemas (EbS) implementadas,
os resultados alcançados e as lições aprendidas. Uma delas é a experiência das medidas de EbA implementadas em duas comunidades da
Reserva Paisagística Nor Yauyos Cochas no Peru (Canchayllo e Miraflores) como parte do projeto colaborativo “EbA Montaña”, cujo objetivo
era reduzir a vulnerabilidade da população e ecossistemas através de: (i)
uma melhor distribuição de água através da reabilitação de tecnologias
antigas e contemporâneas. (ii) uma melhor gestão de pastagens através
do ordenamento da atividade peciária e (iii) fortalecimento de conhecimentos e capacidades organizacionais locais.
https://bit.ly/3e2Aa97

Nossa experiência de adaptação baseada em ecossistemas
em Manabí - Equador.
Programa Regional “Estratégias de adaptação às mudanças climáticas
baseadas em ecossistemas na Colômbia e no Equador”. MAE, UICN, GIZ.
(2019). Quito, Equador: MAE, UICN e GIZ.

Apresenta a reconstrução do processo de implementação do Programa Regional “Estratégias baseadas em ecossistemas para adaptação
às mudanças climáticas na Colômbia e no Equador” (Programa Regional EbA), implementado entre julho de 2016 e setembro de 2018. O
objetivo é que as autoridades governamentais nacionais e locais, em
locais selecionados nos dois países, integrem a abordagem de EbA
em políticas, planos ou estratégias relevantes, implementam-na e, assim, contribuem para reduzir a vulnerabilidade das comunidades locais
nas regiões costeiras. A publicação também inclui as principais lições
aprendidas no Equador, a partir do Programa Regional, sob a perspectiva das várias partes interessadas.
https://bit.ly/3cKP6bJ
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Biodiversidade, Gênero e Mudanças Climáticas: propostas
baseadas no conhecimento.
Rojas, C., Podvin, K., Barbosa, O. (2019). ‘Desafios e oportunidades para
um desenvolvimento urbano sustentável, equitativo e resiliente’. In: P.
Koleff, Figueroa, A., Saavedra, B., Rojas, C., Lehm, Y., Tironi, M. et al., Pp.
1-8. Santiago do Chile, Chile: Iniciativa da América Latina e do Caribe.
Trabalho integrador de três pilares fundamentais relacionados à crise
ambiental que enfrentamos como sociedade: mudança climática, biodiversidade e conhecimento com uma perspectiva de gênero. Reúne a
experiência e o conhecimento existentes na região para propor, projetar
e conectar esforços que permitam o progresso e, acima de tudo, acelerar o desenvolvimento de ações estratégicas e concretas que beneficiem nossas sociedades. A UICN colaborou no capítulo “Desafios e
oportunidades para o desenvolvimento urbano sustentável, equitativo
e resiliente”, que apresenta as grandes necessidades e oportunidades
das cidades da América Latina e do Caribe para aumentar sua resiliência às mudanças climáticas e aos vários riscos associados. Para
enfrentar esses desafios, levam-se em conta aspectos como a participação plena e equitativa de seus habitantes, integrando as mulheres na
planificação de sistemas urbanos, reduzindo as brechas de desigualdade, desenhando infraestrutura sustentável e incluindo SbN.
https://bit.ly/2ZgYv6I

Números significativos:
17.160 seguidores
1.765 novos seguidores em 2019
6.531 seguidores
1.017 novos seguidores em 2019
260 vídeos públicos
42.804 visualizações
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Siglas e
acrônimos

AbE

Adaptação baseada em ecossistemas

ACB

Área-chave para biodiversidade

ALFA2020

Aliança latino-americana para fortalecer Áreas protegidas

ALT

Autoridade Binacional Autônoma do Sistema Hídrico do Lago Titicaca, Rio Desaguadero, Lago Poopó, Salar de Coipasa
(Bolivia, Peru)

ANA

Autoridade Nacional da Água (Peru)

AP
APECO
APIB

Área protegida
Associação Peruana de Conservação da Natureza
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil

APL

Áreas Protegidas Locais e outras medidas de conservação baseadas em áreas no nível de governos locais (projeto)

AZE

Aliança pela Extinção Zero

BMU

Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear (Alemanha)

CAMSA

Cafetalera Amazônica SAC.

CAPLAC

Congresso de Áreas protegidas da América Latina e do Caribe

CUIDADO

Cooperativa para remessas americanas em todos os lugares

CBD

Convenção sobre Diversidade Biológica

CDA

Comissão Mundial de Direito Ambiental

CDKN
CEC
CEPAL
CEPF
CGE
CI

Aliança para o Clima e o Desenvolvimento
Comissão de Educação e Comunicação
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos
Comissão de Gestão de Ecossistemas
Conservação Internacional

CITES

Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagens

CMAP

Comissão Mundial de Áreas protegidas

CNIG

Conselho Nacional de Igualdade de Gênero (Equador)

COICA

Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica

COMTEM

Comissão Técnica Especial para o Meio Ambiente da OLACEF

CONADERNA
CONAF
CONFREM
COP
CPAES
CSE
ECOM
Eco - RRD
EPIC
FARN
FAO

Comissão Nacional de Defesa dos Recursos Naturais (Paraguai)
Corporação Nacional Florestal (Chile(
Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas (Brasil)
Conferência das Partes
Comissão de Política Ambiental, Econômica e Social
Comissão de Sobrevivência de Espécies
ECOM Agroindustrial Corp. Ltda.
Redução do risco de desastres com base no ecossistema
Ecossistemas de proteção de infraestrutura e comunidades (projeto)
Fundação de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Argentina(
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
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FAPI
FEBA
FFF

Amigos de EbA
Fundo Florestal e Agrícola

FFLA

Fundação Futuro da América Latina

FLR

Restauração da paisagem florestal

FVSA

Fundação Vida Silvestre Argentina

GEF
GADeRALC

Fundo Mundial para o Meio Ambiente
Gestão ambiental e desenvolvimento rural da América Latina e do Caribe

GCF

Fundo Verde para o Clima

GIZ

Agência Alemã de Cooperação Internacional

IAPA

Integração de Áreas Protegidas do Bioma Amazônia (projeto)

ICLEI

Governos Locais pela Sustentabilidade

ICM

Gestão Costeira Integrada

ICRAF

Centro Agroflorestal Mundial

IDÉIA

Instituto de Direito e Economia Ambiental (Paraguai)

IKI

Iniciativa Internacional para o Clima

ISTAP

Painel Independente de Assessoria Técnica e Científica

LGBTI

Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros

LVAPC

Lista Verde de Áreas Protegidas e Conservadas da UICN

MAyDS
MGRN
MINAGRI
Minambiente
NDC
OLACEFS
OMEC
ONG
OPFA
ORMACC
PNNC
PNRBND
PNUD
PRD
PRO COSARA
REDD
Rede ELATIA
REDPARQUES
RELIEF Kit
ROAM
RPNSR
SBDA
SbN
SBSTA
SDC
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Federação para a Autodeterminação dos Povos Indígenas (Paraguai(

Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Nação (Argentina)
Estrutura de Governança de Recursos Naturais
Ministério da Agricultura (Peru))
Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Colômbia)
Contribuições nacionais determinadas
Organização Latino-Americana e do Caribe de Instituições Superiores de Auditoria
Outras medidas eficazes de conservação baseadas em área
Organização não-Governamental
Organização de Produtores Florestais e Agrícolas
Escritório Regional para o México, América Central e Caribe (da UICN)
Parques Naturais Nacionais da Colômbia
Programa Nacional de Restauração de Florestas Nativas Degradadas (Argentina)
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Painel do Rio Doce
Associação Pro Cordilheira São Rafael (Paraguai)
Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal
Rede global de povos indígenas sobre mudanças climáticas, florestas e desenvolvimento sustentável
Rede Latino-Americana de Cooperação Técnica em Parques Naturais, Áreas protegidas, fauna e flora selvagens
Resiliência através do investimento em ecossistemas: conhecimento, inovação e transformação da gestão de riscos
(projeto)
Metodologia de avaliação de oportunidades de restauração
Reserva para o Parque Nacional São Rafael (Paraguai)
Sociedade Boliviana de Direito Ambiental
Soluções baseadas na natureza
Órgão Subsidiário de Aconselhamento Científico e Tecnológico
Agência Suíça de Desenvolvimento e Cooperação
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SDG
SENAGUA
SERFOR
SERNANP
SIG

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Secretaria Nacional de Água (Equador)
Serviço Nacional de Floresta e Vida Selvagem (Peru)
Serviço Nacional de Áreas naturais protegidas pelo Estado (Peru)
Sistema de Informações Geográficas

SNAP

Sistema Nacional de Áreas protegidas (Equador)

TICCA

Territórios de Conservação Indígena e Áreas Conservadas pelas Comunidades Locais

UE
UICN
UN
UNFCCC
UNWC
WWF
ZND

União Europeia
União Internacional para Conservação da Natureza
Organização das Nações Unidas
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima
Convenção das Nações Unidas sobre Cursos de Água
Fundo Mundial para a Natureza
Desmatamento zero
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Trabalhando por
um mundo justo
que valoriza e
conserva a
natureza

UNIÃO INTERNACIONAL
PARA A CONSERVAÇÃO
DA NATUREZA

ESCRITÓRIO REGIONAL
DA AMÉRICA DO SUL
Av. República del Salvador N34–127 y Suiza
Quito – Ecuador
Tel: +593 2 3330 684
www.iucn.org/sur
twitter.com/UICN_SUR
facebook.com/UICN.SUR
UICN–Sur

