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“Tudo que é dito sobre a Amazônia é relevante, extenso, desafiador e, geralmente, difícil de mensurar..
Para agir em benefício desta região é essencial conhecer suas peculiaridades e características 1”.

A Amazônia,

compartilhada por oito países
e um território (Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador,
Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e
Venezuela), com uma superfície aproximada de
6,8 milhões de km2, acolhe a maior extensão de
floresta úmida tropical remanescente da terra e
é reconhecida pela grande diversidade biológica
- 5 dos 9 países com território na Amazônia são
considerados megadiversos segundo as Nações
Unidas-.
Este bioma, além disso, fornece serviços
ecossistêmicos essenciais não apenas para os 33
milhões de pessoas que ali moram, mas para os
mais de sete bilhões de habitantes do planeta.

Reiterando que o bioma amazônico é um
patrimônio natural cuja conservação é prioritária
para a sobrevivência do planeta, este “Policy
Brief” visa a apresentação dos avanços, desafios
e recomendações de política, produto da
implementação do Projeto “Integração de Áreas
Protegidas da Amazônia - IAPA”; dirigido aos
governos que fazem parte do bioma amazônico
e outros atores no marco do Programa de
Trabalho sobre Áreas Protegidas da Amazônia
(PTAP) e a Visão Amazônica da REDPARQUES.

1. OTCA (2014). El cambio Climático en la Región Amazónica. (A Mudança Climática na Região Amazônica)

Amazônia em números2
33 % do bioma amazônico

se encontra protegido sob alguma forma de
conservação, representado em 1.033 áreas protegidas 3
Cobre 6% da superfície do planeta e ocupa 40% do
território da América Latina e Caribe
Mais 40 mil espécies de plantas são identificadas
para o bioma amazônico
Contém, aproximadamente, entre 17% e 20% da água
doce do mundo
Acolhe mais de 400 grupos indígenas, cujos territórios
ocupam em torno de 28% da região amazônica
Armazena 10% da reserva mundial de carbono

Sinais de risco e ameaça
No bioma amazônico se observam mudanças
rápidas, que afetam sua capacidade de estabilizar
e regular mudanças do clima no mundo. A
disputa pela terra para atividades agropecuárias,
de mineração e obras de infraestrutura, como
estradas e barragens hidrelétricas, são alguns
dos fatores que exercem maior pressão sobre as
florestas de toda a região, causando a perda de
17% desta floresta.

estados de Pará, Mato Grosso e Rondônia. Na
Bolívia, as províncias de El Beni e Pando, no Leste,
são as áreas que apresentam maiores índices de
mudança do clima. Para o Peru a distribuição é
diferenciada por regiões, no entanto, as maiores
mudanças são esperadas na fronteira com o
Brasil e a Bolívia7.

Chama a atenção, de forma especial, a situação
alarmante da Amazônia colombiana, na qual
foi registrada a perda de 412.000 hectares de
florestas durante os últimos cinco anos e em 2017
o número atingiu 140.000 hectares4.
Segundo o WWF5, foram identificados 31 frentes
de desmatamento no bioma, reduzindo as
possibilidades de manter formas de vida para
seus habitantes e aqueles que delas dependem.
Igualmente, projeta-se a perda de 21% e 27%
a mais para o ano 2030, isto é, 85,4 milhões de
hectares de florestas, se não forem realizadas
ações conjuntas e urgentes6.
A mudança do clima compromete a biodiversidade
e o equilíbrio do entorno. Conforme a análise de
vulnerabilidade para a região, os efeitos poderiam
ser maiores na zona Sudeste do bioma, nos
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Índice integrado de risco climático para o bioma amazônico7.
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11 de Aichi nos países do bioma amazônico: Resultados finais e
recomendações. Projeto IAPA – Visão Amazônica. União Europeia,
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Living Amazon Report 2016: A regional approach to conservation in the
Amazon. WWF Living Amazon Initiative, Brasília and Quito

Nesse sentido, é preciso ressaltar o valor das áreas protegidas como fornecedoras de
importantes serviços ecossistêmicos para os setores produtivos como a agricultura,
a pesca, o turismo e a produção florestal, contribuindo para a mitigação e adaptação
à mudança climática, bem como para a segurança alimentar, hídrica e energética
dos países amazônicos.

A Visão Amazônica da
REDPARQUES: Por uma
conservação colaborativa
A sétima reunião da Conferência das Partes
(COP) da Convenção sobre a Diversidade
Biológica (CDB) adotou o Programa de Trabalho
sobre Áreas Protegidas (PTAP) com o intuito de
apoiar sistemas de áreas protegidas nacionais e
regionais completos, eficazmente administrados
e ecologicamente representativos que, de
forma coletiva, contribuem para o atingimento
dos objetivos da CDB e para a meta de reduzir
significativamente o ritmo atual de perda da
diversidade biológica (SCDB, 2004).
Desde o ano 2008, os países amazônicos, através
da Rede Latino-americana de Cooperação Técnica
em Parques Nacionais, outras Áreas Protegidas,
Flora e Fauna Silvestres - REDPARQUES - tem
liderado a “Visão de conservação baseada no
ecossistema amazônico para a diversidade
biológica e cultural do bioma amazônico”
e seu principal objetivo é “contribuir para o
fortalecimento dos sistemas nacionais de áreas
protegidas da Amazônia, para sua administração
efetiva, bom governo e resultados bem-sucedidos
de conservação da biodiversidade”.
A Visão Amazônica é implementada dentro do
quadro do PTAP (2010-2020), aprovado durante
a COP10 da CDB. O apoio internacional e,
nomeadamente, o Projeto de Integração de Áreas
Protegidas da Amazônia (IAPA), financiado pela
União Europeia, e o projeto Áreas Protegidas:
Soluções Naturais para a Mudança do Clima
(SNACC), financiado pelo Ministério do Meio
Ambiente da Alemanha, juntos com a vontade
dos governos, têm sido fundamentais na
implementação desse Plano de Ação, avançando
em uma visão regional compartilhada para a
integração das áreas protegidas do bioma.

Essas duas iniciativas falam sobre a importância
de a Comunidade Internacional reconhecer os
serviços ecossistêmicos globais que oferece a
Amazônia e incentivar a cooperação entre os
países da região para sua conservação. Por isso,
ações preponderantes são o fortalecimento e a
consolidação da Visão Amazônica nos espaços
políticos e de concertação onde são tomadas as
decisões sobre o bioma.

Programa de Trabalho
de Áreas Protegidas da
Amazônia para o bioma
amazônico (PTAP 2011/2017):
Uma agenda comum em
andamento
Com o apoio do Projeto IAPA foi desenvolvido o
segundo relatório regional sobre a implementação
do PTAP nos países do bioma (2011-2015) e
o terceiro (2016-2017), onde ressaltam uma
tendência crescente na criação e fortalecimento
das áreas protegidas da Amazônia.
No entanto, também são evidenciados vazios
diante do desenvolvimento de ações para a
conservação, para além das áreas protegidas
formalmente estabelecidas, isto é, diante
de outras medidas efetivas de conservação,
representatividade,
territórios
conservados
por povos indígenas e comunidades locais e a
medição do sucesso na conservação de paisagens
conectadas.
6. WWF. 2016. As ameaças da Amazônia. http://www.wwf.org.
co/?uNewsID=311691
7. Prüssmann J., Suárez C. y Chaves M. Atlas de oportunidades de
conservação no bioma amazônico sob as considerações de mudanças
climáticas. Iniciativa Visão Amazônica. Redparques, WWF, FAO, UICN,
PNUMA, 80 p., Cali (Colombia).
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Dentro destes períodos relatados ressalta o fato
que durante a COP21 da Convenção das Nações
Unidas sobre a Mudança do Clima. Dezoito países
da América Latina adotaram uma Declaração
sobre áreas protegidas como soluções naturais
à mudança do clima, e na COP 13 foi adotada a
Decisão CDB/COP/XIII/2 de 2016, que acolhe a
declaração da REDPARQUES sobre a contribuição
das áreas protegidas para o bem-estar humano
e o desenvolvimento sustentável.

Fortalecimento e gestão
de áreas protegidas da
Amazônia
Durante o período compreendido entre 20162017 foi informada a criação de 19 novas áreas
protegidas, com um incremento de cobertura de
142.311,48 km2 a respeito do relatório de avanço
2011-2015. Desta forma, em 2017 tem se registros
de que 33% do bioma amazônico está conservado
com 1.033 áreas protegidas, mostrando uma
tendência positiva. Hoje são relatadas 13 iniciativas
de conectividade nacional e 12 de conectividade
transnacional.
Então, além de um aumento de cobertura, o
bioma amazônico enfrenta a necessidade de
integrar critérios e cenários de mudança do clima
na administração e no desenho de suas áreas
protegidas, bem como a inclusão das mesmas
nas estratégias de adaptação nacionais e nos
instrumentos de política sobre uso e planejamento
do território.
Como ferramentas para a tomada de decisões
e planejamento, REDPARQUES conta hoje com
a Análise de vulnerabilidade e risco climático
do bioma amazônico e as áreas protegidas
da Amazônia e o Atlas de oportunidades de
conservação sob considerações de mudança do
clima. Além disso, foi desenvolvido um portfólio de
áreas de conservação, utilizando-se ferramentas
de planejamento de conservação baseada nos
princípios de representação, insubstituibilidade,
funcionalidade, flexibilidade, vulnerabilidade e
conectividade.

Ao aumentar a compreensão do papel global
que representa a Amazônia no fornecimento de
serviços ecossistêmicos e, consequentemente,
na mitigação e adaptação à mudança do
clima, todos os atores, incluindo tomadores de
decisão em diversos níveis, devem reconhecer
a importância de manter estes serviços
ecossistêmicos e a necessidade urgente
de incluir estratégias de conservação e uso
sustentável em suas políticas, para assegurar
seu fornecimento, com uma visão para além das
fronteiras das áreas protegidas da Amazônia.

Governança, participação,
equidade e benefícios
compartilhados
Os processos de boa governança e gestão
integrada de áreas protegidas da Amazônia, com
uma perspectiva para além de suas fronteiras,
têm-se fortalecido através de diversos espaços de
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quanto para o bem-estar das comunidades
relacionadas com as áreas protegidas.
Igualmente, e com o objetivo de fortalecer as
capacidades técnicas dos profissionais dos
SNAP , a Visão Amazônica tem promovido
grupos de trabalho conhecidos como grupos
temáticos. Estes têm funcionado desde 2008
como um espaço de troca de experiências e
trabalhos técnicos relativos às oportunidades de
conservação e à mudança do clima, efetividade de
gestão, sustentabilidade financeira e governança
das áreas protegidas dentro do bioma.
Mesmo quando existem avanços importantes,
ainda persistem algumas limitações em nível
regional, especialmente na distribuição dos
benefícios decorrentes do uso e aproveitamento
da biodiversidade. Os compromissos dos países
do bioma a respeito da promoção da equidade
ainda são escassos e com avanço limitado, mas
é positivo o fato de vincular a participação das
comunidades indígenas e locais na tomada de
decisões.

© Aline Fidelix, Brasil.

formação e um programa de desenvolvimento
de capacidade local em governança, participação
e resolução de conflitos; bem como com
o estabelecimento de acordos de gestão
compartilhada para os recursos hidrobiológicos
em nível de paisagem e a identificação de boas
práticas sobre governança, que estão sob a
responsabilidade de atores públicos e privados
nas áreas protegidas. Todos estes processos
tiveram considerações de gênero e contaram
com a participação de ONGs e dos pontos focais
locais dos sistemas nacionais de áreas protegidas
do bioma amazônico.
Os sistemas nacionais de áreas protegidas têm
trabalhado para facilitar espaços de diálogo com
outros setores produtivos e institucionais, em nível
regional e sub-regional, e como resultado, foram
assinados acordos voluntários que reconhecem
as contribuições das partes, tanto para o
fornecimento de bens e serviços dos ecossistemas

Por tudo acima, os países devem propender para
o desenvolvimento de esquemas de governança
altamente participativos e equitativos que
incorporem os atores e grupos de interesse
enquanto visibilizam e compartilham estudos
de casos, lições aprendidas e boas práticas para
replicar através do bioma.

Atividades favoráveis
Garantir a sustentabilidade financeira dos
sistemas de áreas protegidas dos países do
bioma supõe a implementação de diversos
instrumentos financeiros e de política que
permitam a diversificação das fontes de
financiamento e dessa forma garantam a
integridade ecológica do bioma em longo
prazo. Nesse sentido, alguns dos países do bioma
relatam avanços significativos na estruturação e
implementação de Fundos de Financiamento
permanente (FFP) como o caso do Peru e da
Colômbia. Outros como o Brasil, através do
8. Sistemas Nacionais de Áreas Protegidas
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ARPA (Programa Áreas Protegidas da Amazônia)
atualizam as ferramentas que permitem realçar a
análise da brecha financeira.
Em nível de bioma foi desenvolvido um plano
estratégico e uma estratégia de financiamento
e sustentabilidade financeira para a Visão
Amazônica, a qual busca apoiar os esforços de
conservação dos ecossistemas presentes nas
áreas protegidas do bioma, melhorar suas práticas
de gestão e contribuir para o atingimento dos
objetivos do PTAP.
Com o intuito de facilitar os processos de custeio
e as necessidades de investimento, o plano é
estruturado em três agrupações temáticas, sob as
quais foi desenvolvido um portfólio de projetos nas
seguintes linhas: i) oportunidades de conservação
para a adaptação à mudança do clima; ii)
fortalecimento da governança e sustentabilidade
das paisagens sub-regionais; integração da
conservação da biodiversidade nas paisagens
de produção; iii) proteção da biodiversidade e as
formas de vida das comunidades locais; iv) áreas
protegidas, bom governo e gestão efetiva e, v) o
reconhecimento e inclusão de outras medidas
efetivas de conservação baseadas nas áreas
(OMEC).

De forma complementar e com o objetivo de
atender ao chamado da CDB a relatar os avanços
de iniciativas regionais, o projeto IAPA convocou 30
redes, programas e projetos, com implementação
em mais de um país e cujas linhas de intervenção
guardam
relação
com
áreas
protegidas
paisagens sustentáveis, florestas, governança,
formas de vida e gestão do conhecimento, para o
debate e sistematização destes avanços na escala
amazônica. Em nível regional, estas iniciativas
contribuem para o cumprimento de vários dos
ODS e Metas Aichi, mas também para outros
acordos ambientais multilaterais.

© Leonardo Milano, Brasil

Normas, avaliação e
supervisão
Conforme os relatórios de avanço, os países do
bioma apresentam um avanço significativo
na adoção de métodos, padrões, critérios e
indicadores para medir a efetividade de manejo
e foram realizadas avaliações em mais de 60% das
áreas protegidas de 7 dos 8 países do bioma.

Visión Amazónica
Portafolio de proyectos
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Em escala regional, REDPARQUES conta hoje com
um protocolo, que foi construído sob premissa de
uma linguagem comum, que permita analisar
como as áreas protegidas contribuem para a
conservação do bioma e quais são os elementos
que devem ser melhorados na gestão, para
permitir a conservação em nível regional e
visibilizar ainda mais esforços realizados pelos
governos dos países amazônicos no cumprimento
do Objetivo 11 de Aichi.

países do bioma
em marcos legais e
ismos institucionais
ue viabilizam a
iniciativas
de
Avanços
11 no bioma:
ticipação
social. do Objetivo

Progresso é feito na
aplicação de um protocolo
de eficácia de gestão na
escala bioma.
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conectividade
transnacional
são relatadas.

O avanço do Objetivo 11 de Aichi na escala do bioma amazônico, preparado com o apoio do projeto IAPA e
da REDPARQUES (2018), evidencia uma conformidade até mesmo superior à conformidade acumulativa
global, designadamente no tocante à cobertura, gestão efetiva e instrumentos para uma governança
equitativa; no entanto, ainda são necessários maiores esforços por parte dos países para atingir uma
adequada representatividade dos ecossistemas e ampliar a conectividade das áreas protegidas.

Progresso a escala de bioma
2016 e 2017

GOVERNANÇA

1

4

COBERTURA

CONECTIVIDADE
INICIATIVAS NACIONAIS

2
EFETIVIDADE
DE GESTÃO

INICIATIVAS TRANSNACIONAIS

3

5

REPRESENTATIVIDADE

GOVERNANÇA

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

Áreas protegidas e setores
produtivos, uma parceria
para o desenvolvimento
sustentável

Um dos objetivos em curto prazo no bioma
amazônico é o aumento da representatividade
ecológica nos sistemas de áreas protegidas dos
países
amazônicos;
isso, * é
preciso
s Áreas Protegidas
do Bioma
Amazônia - SIPpor
à Visão
Bueno,
P. (2016).avançar
Metodologia para medir o Meta 11 de Aichi. WWF.
nas análises de vazios de conservação e na
identificação de áreas, ecossistemas e hábitats
com baixa ou nula representatividade nas atuais
Com o intuito de incorporar um foco intersetorial
formas de conservação. Para isso, propõe-se
sobre a biodiversidade e os negócios, associados
a consolidação e fortalecimento das áreas
às áreas protegidas, foi realizada uma série de
protegidas do bioma com ênfase nos corredores
diálogos intersetoriais regionais e de paisagem
de conectividade na integração de paisagens,
promovidos pelo Projeto IAPA, onde foram
desde uma perspectiva ecológica regional com
definidas linhas de trabalho para a colaboração
foco no atingimento da representatividade
entre setores e áreas protegidas.
completa.
Em relação às outras medidas efetivas de
conservação baseadas nas áreas (OMEC)
é prioritário para o bioma, avançar em sua
identificação de acordo com as diretrizes
proporcionadas pelo CDB, bem como mecanismos
para a incorporação ou reconhecimento de estas
áreas como estratégias efetivas de conservação.

Na mesma linha, foi identificado o setor turístico
como um setor estratégico que contribui
para a conservação e o uso sustentável da
biodiversidade, ao mesmo tempo que contribui
para o atingimento de objetivos internacionais
como os ODS. Com essa finalidade, começaram
os trabalhos em paisagens de intervenção
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prioritários para desenvolver uma análise da cadeia de valor do turismo em áreas protegidas, bem como
uma valoração econômica dos serviços dos ecossistemas destinados ao turismo em áreas protegidas.
Além disso, foi realizado um diálogo regional com representantes dos setores governamentais, privados
e da sociedade civil para obter diretrizes de turismo sustentável e integrá-los com os ODS nas áreas
protegidas da Amazônia.
A consolidação de estratégias na região, bem como a promoção de atividades produtivas sustentáveis,
estará reforçada pela adopção de padrões de boa governança e o desenvolvimento de mecanismos
para garantir a sustentabilidade financeira da Visão Amazônica. Também é importante a geração e
o intercâmbio de informações, junto com a promoção ao desenvolvimento de propostas conjuntas,
que serão fundamentais para o posicionamento de uma agenda comum para o bioma.

© Diego Pérez, Perú.

8

Desafios e Recomendações
A adoção, ajuste e aplicação de incentivos socioeconômicos que fortaleçam gestão, governança,
efetividade y sustentabilidade financeira para as áreas protegidas passam por encontrar e
implementar formas inovadoras que envolvam a todos os atores (governos locais, setor privado,
comunidades indígenas e locais, sociedade civil e movimentos sociais, e também as novas formas
de organização social, de acordo com as realidades de cada um dos países amazônicos).
O maior desafio dos países da região, no contexto da Agenda de Desenvolvimento Sustentável
2030, é acabar com a pobreza promovendo estratégias que favoreçam o crescimento econômico
e abordem as necessidades sociais, incluindo educação, saúde, proteção social e oportunidades
de emprego, mitigando e adaptando ao mesmo tempo a população e seus sistemas produtivos
à mudança do clima, com o menor impacto ambiental. Nesse sentido, as áreas protegidas
amazônicas representam um elemento articulador desta agenda em territórios estratégicos para
a conservação e para o desenvolvimento sustentável.
A biodiversidade como principal recurso da região tem sido reconhecida pelos países que
compartilham a Amazônia e pela comunidade internacional. Além disso, todos temos o desafio
de melhorar nossas práticas produtivas através do manejo florestal sustentável, da recuperação
de áreas degradadas e do desenvolvimento de políticas agroambientais e de fortalecimento dos
sistemas de áreas naturais protegidas. Tais sistemas requerem a ampliação da representatividade
dos ecossistemas, enquanto é promovida sua conectividade ecológica através de corredores ou
outras estratégias de conservação, para garantir o fornecimento dos serviços ambientais. Sua
gestão deve ser integrada nos processos de desenvolvimento rural, e se tornar em mecanismos
que contribuam para a geração de renda das comunidades locais.
Favorecer as ações locais, bem como atingir os compromissos regionais e globais diante
da conservação do bioma, convoca a abordagem dos seguintes desafios, sob quatro eixos
articuladores:

Foco de intervenção
e relação com outros setores
•
Incorporar o foco de paisagem, de bioma e de fortalecimento da Visão Amazônica nas
estratégias de sustentabilidade financeira, programas e projetos nacionais é fundamental para a
consolidação da integração e a cooperação técnica regional.
•
É preciso estabelecer cenários de coordenação com os setores produtivos como a
agricultura, pesca, florestal e ecoturismo, com o intuito de favorecer a conservação do bioma e
contribuir para a segurança alimentar, hídrica e energética da região e as comunidades.
•
Melhorar a produtividade agrícola de forma sustentável na Amazônia exige melhoras
substanciais na conservação e no aproveitamento eficiente dos recursos naturais, valorando os
conhecimentos e inovações locais.
•
Manter o avanço no cumprimento dos Objetivos de Aichi e as ações estabelecidas
pelos países Amazônicos no quadro do Plano Estratégico do PTAP 2016- 2020, demandará a
implementação de um conjunto de ações, incluindo ações legais, políticas e institucionais, que
sejam coerentes nos diversos ministérios de governo e promovam integração da biodiversidade
nos setores produtivos.
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Reconhecimento de direitos
dos povos indígenas e
comunidades locais

Cooperação e fortalecimento
da Visão Amazônica

•
É importante o reconhecimento dos
Estados à pertença étnica dos povos indígenas,
para além das fronteiras dos países. Isso implica,
reconhecer seu direito ao livre trânsito no
bioma, e o uso e a proteção de seu território
delimitado, que lhes permita desenvolver suas
práticas ancestrais para garantir suas formas de
vida. O reconhecimento deve ser estendido à
importância e à contribuição de seus saberes e
conhecimentos, para a proteção da biodiversidade,
para o enriquecimento da agrobiodiversidade e a
segurança alimentar e nutricional.

•
Fortalecer os espaços de coordenação da
REDPARQUES, para uma tomada de decisões
bem informadas sobre as áreas protegidas e seu
fornecimento de serviços ecossistêmicos, através
da inclusão e uso de informação climática que dê
prioridade às medidas de adaptação baseadas
em ecossistemas e que fomentem a resiliência
nas comunidades que dependem deles.

•
É preciso reconhecer que existe uma
enorme população rural não indígena que busca
na Amazônia melhores condições de vida. Eles
se encontram em situação de vulnerabilidade
e “pobreza”, e precisam de políticas públicas
específicas
para
seu
desenvolvimento
socioeconômico e integração, que além disso
lhes permitam tornarem-se atores relevantes no
uso adequado e na conservação da Amazônia.
•
Esclarecer e definir a posse da terra na
Amazônia é um fator determinante, favorecendo
sua regularização e regulamentação, permitindo
a fiscalização do uso dos recursos naturais e
o fomento de práticas sustentáveis. Isso deve
passar pelo reconhecimento formal dos direitos
territoriais dos povos indígenas e das comunidades
tradicionais locais.
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•
Encaminhar os esforços de financiamento
das áreas protegidas dentro do bioma a
uma variedade de instrumentos financeiros
existentes. Os países são incentivados a continuar
fortalecendo as alocações do orçamento nacional
e valorizando a cooperação internacional como
fontes tradicionais de renda para o financiamento
de atividades de conservação, conservação e
gestão das áreas protegidas.
•
Manter uma agenda comum entre os
países, onde estejam articulados os diversos
programas e projetos desenvolvidos no bioma
(nível local, subnacional e regional) financiados
pela cooperação internacional e ter acesso de
forma conjunta, onde for possível, aos fundos de
cooperação.

©Yenny Pineda, Colombia.

Fortalecimento de
capacidades e eixos de
pesquisa

•
Promover programas de capacitação e
fortalecimento de capacidades, que incluam
assim que possível, os sistemas de informação
geográfica disponíveis sobre áreas protegidas,
com o intuito de monitorar a implementação de
políticas e medidas de adaptação à mudança do
clima em escala de bioma.
•
Identificar os estudos de caso que
compilem experiências e avaliem o papel de
outras medidas efetivas de conservação da
biodiversidade, nomeadamente aquelas que
potencializam os processos de governança como
os acordos de conservação. Estes estudos de
caso devem ser contrastados e comparados com
resultados de áreas protegidas formais, na busca
da sua complementariedade. Os países deverão,
além disso, adiantar exercícios que facilitem o
reconhecimento dessas outras medidas efetivas
de conservação, de acordo com critérios técnicos
acordados pela CDB e sua incorporação dentro
da normativa nacional.

•
Avançar na avaliação de factibilidade
para a constituição de um Fundo Fiduciário de
Conservação –CTF (pelas siglas em inglês) e um
Programa de Financiamento para a Permanência
–PFP, com o intuito de abarcar as vantagens que
oferecem estes dois mecanismos em termos
de flexibilidade, de cobertura de atividades
financiáveis e diversidade nas fontes de recursos
e nos mecanismos de financiamento com alto
potencial de contribuição à sustentabilidade
financeira dos sistemas de áreas protegidas do
bioma.
•
Será decisivo os países do bioma adotarem,
atualizarem e aplicarem a informação contida nos
instrumentos como a Análise de vulnerabilidade
e risco climático para o bioma amazônico, o Atlas
de oportunidades de conservação e o Protocolo
para a medição de efetividade de manejo para a
elaboração de políticas e decisões que favoreçam
a conservação da Amazônia em diferentes escalas.

•
Consolidar programas onde estejam
vinculadas estreitamente a contribuição das
áreas protegidas à manutenção da resiliência dos
ecossistemas, garantindo a conectividade em
áreas de prioridade ecológica alta, fortalecendo a
efetividade dos corredores e das redes ecológicas.
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Juntos pelas áreas protegidas
As ameaças e desafios aos quais se enfrenta hoje a Amazônia parecem não terminar
aqui. No entanto, sabemos que são milhões de atores que reúnem seus esforços para
conservar um dos biomas mais importantes do planeta. Graças ao trabalho diário de seus
habitantes, à vontade dos governos e ao apoio decidido da cooperação internacional,
são muitas as boas práticas que rodeiam a região e favorecem a permanência do seu
acervo cultural e do patrimônio natural.
Se os investimentos orientados aos diversos programas nas áreas protegidas do
bioma amazônico superam o bilhão de dólares anuais, os recursos econômicos não
serão suficientes sem o compromisso dos governos para agir em sinergia desde uma
perspectiva regional. Sob esta premissa, a Visão Amazônica da REDPARQUES deve ser
fortalecida em seu objetivo, facilitando a integração de conhecimentos, experiências,
vontades e ações, e incentivando a participação e a tomada de decisões equitativas,
para conservar a riqueza insubstituível da maior floresta tropical do planeta, a Amazônia.

©Pete Oxford, Guyana.

Esta publicação se desenvolve no marco do projeto Integração das Áreas Protegidas do Bioma Amazônico - IAPA e
é uma contribuição ao fortalecimento da Visão Amazônica.
O projeto IAPA é financiado pela União Européia, coordenado pela Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura - FAO e implementado em conjunto com WWF, a União Internacional para a
Conservação da Natureza – UICN, ONU Meio Ambiente e Redparques.
Citar como:
Redparques - Projeto IAPA - Visão Amazônica (2018). Áreas Protegidas da Amazônia: Contribuições para o
desenvolvimento sustentável do bioma amazônico. União Européia, WWF, FAO, UICN, ONU Meio Ambiente. Bogotá,
Colombia. 12p.

Entre em contato:		
José Antonio Gómez		
Juliana Vélez
Projeto IAPA 			
Coordenador regional		
Consultor de Comunicações:
				jose.gomez@fao.org			juliana.velez@fao.org

