
Por que eles 
foram criados?

Consolidar o primeiro relatório de 
andamento do Programa de Trabalho 
em Áreas Protegidas (PoWPA; 2010) e 
sua atualização (2011-2015) para o 
bioma Amazônia.

Quem é 
parte deles?

Profissionais dos sistemas 
nacionais de áreas protegidas 
dos oito países e do território 
francês. 

Como eles trabalham?
Como espaço para capacitação e trabalho técnico relacionado à atualização 
e avaliação de oportunidades de conservação, efetividade de gestão, 
sustentabilidade financeira e governança de áreas protegidas para o 
bioma Amazônia.
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Foram realizadas 
reuniões de 
grupos 
temáticos

diretores de sistemas 
de áreas protegidas 

e parceiros.

desenvolvendo 
capacidades em 

O que é o REDPARQUES?
A Rede Latino-Americana de Cooperação Técnica em Parques Nacionais, outras Áreas Protegidas, Flora e Fauna Selvagens (REDPARQUES) é um 
mecanismo técnico constituído por instituições públicas e privadas e por especialistas dos países membros da região que atuam em áreas 
protegidas, flora e fauna silvestres. Seu objetivo é aumentar progressivamente a capacidade tecnológica e gerencial, com base na capacitação e no 
conhecimento entre os membros, utilizando recursos técnicos, humanos e financeiros próprios.

Uma estratégia para capacitação e consolidação da 
Visão Amazônica de REDPARQUESGrupos Temáticos:

delegados, 
técnicos, 

Entre em contato:
Projeto Integração das Áreas Protegidas do

Bioma Amazônico – IAPA

Coordenador regional:
José Antonio Gómez Díaz 
Correio eletrônico: jose.gomez@fao.org

Consultor de Comunicações:
Juliana Vélez Gómez 
Correio eletrônico: juliana.velez@fao.org

Visiónamazonica1 
@Visionamazonica 
Visión Amazónica
www.redparques.com 
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Construir coletivamente 
o Relatório PoWPA para 
o bioma amazônico de 
2010 e sua atualização 
(2011-2015).

Através do trabalho com grupos 
temáticos, a REDPARQUES 
continuará sua contribuição para a 
administração e gestão efetivas de 
sistemas de áreas protegidas, facilitando 
a capacitação e a consolidação da Visão 
Amazônica.

Nossa 
recomendação

Garantir a manutenção dos grupos 
temáticos além dos projetos, para 
gerar processos conjuntos que 
dinamizem o trabalho da Visão 
Amazônica.

O 
desafio

Retomar e manter essa boa prática 
para garantir a consolidação da 
Visão Amazônica e o fortalecimento 
das capacidades técnicas em nivel 
regional.

A 
ação
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Relatório de 
atualização do 
PoWPA (2016-2017) 
para o bioma 
Amazônia.
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2 Relatório de progresso 
no cumprimento da 
Meta de Aichi 11 para os 
países amazônicos e o 
bioma.

Gerar insumos e feedback na análise da vulnerabilidade 
às mudanças climáticas e o Atlas das oportunidades de 
conservação no bioma amazônico, sob as considerações 
de mudanças climáticas.

Validar o protocolo de 
referência para a 
medição da efetividade 
do gerenciamento na 
escala de biomas.

Trocar experiências 
entre Sistemas 
Nacionais de Áreas 
Protegidas e acordos 
bilaterais de 
colaboração no nível 
das paisagens da 
fronteira ou no nível 
do bioma.

Identificar as 
abordagens e visões 
dos países para colocar 
em prática os 
princípios de boa 
governança da IUCN 
no nível do bioma.
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Priorizar os 
mecanismos 
financeiros para o 
desenho da estratégia 
PoWPA de 
sustentabilidade 
financeira do bioma.

Nossas conquistas

Oficina de 
Construção 
da VisÃo Amazônica

Oficina integrada 
de grupos temáticos

Grupo Temático sobre
Sustentabilidade 
Financeira

Grupo temático 
sobre governança

Grupo Temático 
Eficácia de 
Gestão

Grupo Temático 
Oportunidades 
de Conservação

Nossos pontos 
de encontro 
2008-2017

BOGOTÁ

LETICIA

LIMA

CURITIBA

MANAUS

LA PAZ COBIJA

SÃO PAULO

GEORGETOWN
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