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Projeto Áreas Protegidas Locais  



Onde o projeto é 
implementado?  

Os quatro países  possuem entre 10% a 2
5% de seus territórios nacionais como áre
as  
Protegidas 
 
Abrigam corpos d’água de relevância  
expressiva e compartilham a Bacia  
Amazônica 

Brasil 

Colômbia 

Equador 

Peru 



Contexto 

Importância do engajamento no nível loca
l na gestão da biodiversidade 
•  Aumento populacional e concentração 

nos grandes centros urbanos; 
•  Perda da biodiversidade; 
•  Impactos negativos das mudanças       

   climáticas. 

Desafios: 
Os governos locais ainda têm nível de compromisso comparativamente baix
o com essa forma de conservação da biodiversidade: 
•  Limitada estrutura financeira e técnica e capacidades de gestão; 
•  Pouca informação disponível e inexistência de dados estatísticos locais;  
•  Limita a visibilidade das diversas experiências. 
 



Melhorar as condições do
s governos locais para  
conservar a biodiversidade 
por meio da gestão efetiva
 e equitativa de áreas prot
egi-das e de outras medid
as de conservação. 
 

Objetivo do Projeto 
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Soluções Baseadas na Natureza: Áreas 
Protegidas e Outras Medidas de 
Conservação – múltiplos benefícios para os 
municípios 
 

Controle de inundações 

Solos férteis, 
energia, 
turismo 

alimentos,  
combustível, madeira, 
plantas medicinais 

GIZ,	Projeto	EcoValor	MX	



Exemplo: Fortalecimento da gestão de 
recursos hídricos em nível local 

•  Provisão de água  
(reservatórios de água, 
águas subterrâneas) 

•  Purificação de água  
(provisão de água limpa) 

•  Regulação do ciclo de água 

Áreas Protegidas proveem serviços ecossistêmicos importantes relacionadas 
à água que tem benefícios econômicos e não econômicos para os municípios: 
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Casos do Brasil: A importância de áreas 
protegidas para a provisão de água 

•   Parque Nacional de Brasília:  Fornece 80% da água potável para o 
Plano Piloto, no Distrito Federal. 

•   Parque Nacional da Tijuca: Fornece água potável para 
aproximadamente 35 mil pessoas que moram nas partes elevadas do 
Rio de Janeiro (RJ). 

 
•   9% da água para consumo humano no Brasil é capturada diretamente 

em unidades de conservação. 
Fontes:	
	
•  BNDES,	CONCESSÃO	DE	SERVIÇOS	E	ATRATIVOS	TURÍSTICOS	EM	ÁREAS	NATURAIS	PROTEGIDAS:	O	CASO	DO	PARQUE	

NACIONAL	DO	IGUAÇU;	
•  MEDEIROS,	R.	&	YOUNG;	C.E.F..	Contribuição	das	unidades	de	conservação	brasileiras	para	a	economia	nacional:	Relatório	

Final.	Brasília:	UNEP-WCMC,	2011.)	



As Áreas Protegidas e 
Outras Medidas de 
Conservação em nível 
local proporcionam 
simultaneamente 
benefícios ambientais, 
sociais e econômicos 
aos municípios e 
cidades e ajudam a 
construir resiliência. 
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•  Fortalecer capacidades e a 
governança em nível local 

•  Promover o reconhecimento do papel 
dos governos locais pelos marcos 
legal ou institucional 

•  Divulgar os benefícios das áreas 
protegidas e de outras medidas de 
conservação locais e os desafios de 
sua gestão 

Monumento	Natural	Canyons	Rio	do	Sono		
Foto:	Rafael	Morais	

Nossa Abordagem 



•  Consolidar as iniciativas existentes nos países, intensificar a troca de 
experiências e ampliar o alcance dos instrumentos e ferramentas já 
disponíveis; 

•  Divulgar e compartilhar ferramentas existentes e mecanismos de 
financiamento para uma efetiva gestão das áreas protegidas;  

 
•  Fortalecer o reconhecimento do papel dos governos locais na gestão 

de áreas protegidas; 

•  Compartilhar os benefícios sociais, ambientais e também econômicos 
que boas gestões proporcionam aos municípios e às pessoas. 

Enfoque estratégico do projeto 



Temas-Chave 
 
•  Integração de Unidades de Conservação Municipais (UCM) no Cadastro 

Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) 
(Capacitações, desenvolvimento de guias...) 

•  Criação de novas UCM 
(Atualização do guia, capacitações) 

•  Mecanismos financeiros para o fortalecimento das UCM 
 
•  Sistematização e fomento de Outras Medidas de Conservação Ambiental 

Efetivas Baseadas em Área (OECM) a nível local 

O enfoque no Brasil 



Parceria GIZ – ICLEI – UICN: Sinergias 
•  Rede global de projetos 
•  Expertise técnica na temática 

áreas protegidas/conservação 
da biodiversidade  

•  Desenvolvimento de 
capacidades 

•  Ferramentas e guias 
 

•  Rede global e regional de projetos relevantes 
•  Guias e ferramentas (Lista Verde, etc) 
•  Governança e gestão de áreas protegidas 
•  Força-Tarefa OECM 
•  Plataformas e eventos regionais e internacionais 
 
 
 
  

•  Rede global de municípios/ 
plataformas 

•  Comunicação estratégica 
em nível local 

•  Desenvolvimento de 
ferramentas  específicas  

•  Projeto Local Action for 
Biodiversity (LAB) 
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MUITO OBRIGADA! 


