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O que visa
o Objetivo
Aichi 11 ?

"Até 2020, pelo menos 17% das zonas de águas continentais e
terrestres e 10% das zonas marinhas e costeiras, especialmente as
que são de particular importância para a diversidade biológica e os
serviços ecossistêmicos, são conservadas através de sistemas de
áreas protegidas geridas de forma eﬁcaz e equitativa,
ecologicamente representativa e bem conectada e outras medidas
de conservação eﬁcazes, baseadas em áreas e integradas nas
paisagens terrestres e marinhas mais amplas ".
Fonte: Breve Guia para o Objetivo 11 das Metas
de Biodiversidade de Aichi – CDB
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Como o cumprimento da meta é relatado?
De acordo com o SCBD, uma escala de cinco pontos é usada para essa avaliação.

Assim avançam
os países amazônicos
no cumprimento do

Objetivo Aichi 11

No caminho para superar o objetivo (esperamos
atingir a meta antes do prazo)

Foram feitos progressos em direção à meta, mas a
um ritmo insuﬁciente (a menos que intensiﬁquemos
nossos esforços, a meta não será alcançada antes do
prazo ﬁnal)

A caminho de alcançar a meta (se permanecermos
na trajetória atual, esperamos alcançar a meta até
2020)

Nenhum progresso signiﬁcativo em geral (não
estamos nos aproximando do objetivo se nos
afastarmos dele)
Nós nos afastamos da meta (a situação está piorando
em vez de melhorar)
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No Bioma Amazônia
Para o Bioma Amazônia,
são relatadas

1.032

áreas protegidas
do bioma

o que signiﬁca que
atualmente cerca de

33 %

Os países do bioma
possuem marcos legais e
mecanismos institucionais
que viabilizam a
participação social.

do bioma é
conservado.

Atualmente,

12
iniciativas de

conectividade
transnacional
são relatadas.

Progresso por país
entre 2016 e 2017*
PAÍS / TERRITÓRIO

COBERTURA

EFETIVIDADE
DE GESTÃO

CONECTIVIDADE
INICIATIVAS TRANSNACIONAIS

Progresso é feito na
aplicação de um protocolo
de eﬁcácia de gestão na
escala bioma.

Progresso a escala de bioma
2016 e 2017
GOVERNANÇA
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Bolivia

CONECTIVIDADE
INICIATIVAS NACIONAIS

Brasil

2

Colombia

EFETIVIDADE
DE GESTÃO

Ecuador
Guyana
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REPRESENTATIVIDADE

Guyana
Francesa

INICIATIVAS TRANSNACIONAIS

GOVERNANÇA

Mapa Sistema de áreas protegidas do bioma Amazônico.
Atlas de Oportunidades de Conservação (2017).

Perú
Surinam

Entre em contato:
Projeto Integração das Áreas Protegidas do
Bioma Amazônico – IAPA

Venezuela
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