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Início:
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PONTOS DE PAUTA
TÍTULO DA PAUTA
1

SÍNTESE DO ASSUNTO

Apresentação dos Projetos de Cooperação Técnica com a Alemanha
que possuem relação a temática ambiental

Apresentação dos projetos para conhecimento de suas linhas de ação e estreitamento das ações de
colaboração entre ICMBio e GIZ no marco do projeto “Prevenção, Controle e Monitoramento de Incêndios
no Cerrado”

QUADRO DE DELIBERAÇÕES/ENCAMINHAMENTO
ENCAMINHAMENTO/DELIBERAÇÃO

A

B

C

A GIZ iniciou a reunião apresentando as ações de cooperação técnica da Alemanha em cada projeto
com órgãos no Brasil. A GIZ estimula o desenvolvimento da capacidade empresarial, organizando
diálogos com a área científicae universidades. A Giz possui 18 (dezoito) projetos com vários
parceiros, deste 6 (seis) projetos são com o MMA.
O Projeto LifeWeb foi apresentado pelo DAP do MMA , desde sua implementação, módulos de
cooperação técnica e financeira, recursos disponíveis até resultados esperados, com indicadores e
metas a serem atingidas. Foi explicado que somente começa a contar o prazoda cooperação
financeira a partir do início da suaexecução, mas como há um descompasso entre a cooperação
técnica e financeira, foi deliberado que esta situação poderá será revista, com adequação de todos
indicadores.Sugeriram rever 40 Planos de Manejo prioritários, com participação da DIMAN. Além
disso, foi exposta a possibilidade de lançar edital para apoiar projetos que possuem maior
potencialidade de replicabilidade, com a capacitação de quem faz os planos de manejo. Foi
sugerida a utilização da Acadebio não só para capacitação, mas também na integração de alguns
esforços, trazendo países parceiros para o projeto. Foi sugerido também a participação mais ativa
da Comunicação do ICMBio.
O Projeto Terramar busca fomentar medidas de proteção da biodiversidade e fortalecimento de
estratégias de monitoramento da biodiversidade, principalmente marinha. A coordenadora do
Projeto mostrou a importância da parceria do ICMBio. Foi sugerido o planejamento não sóda parte
marinha , mas também de tudo que está em volta, trabalhando a zona costeira para que
emsituações de acidentes ambientais haja um plano de ação. Outra sugestão foi a de desenvolver
atividades dentro das comunidades. O ICMBio tem interesse em realizar esse trabalho, priorizando
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o diálogo com comunidades locais para oferecer subsídios. Há também a sugestão de se fortalecer a
capacidade de turismo sustentável, pensando inclusive em um projeto específico para esse tema.
O Projeto Teeb trata da conservação da biodiversidadepor meio da integração de serviços
ecossistêmicos, políticas púbicas e na atuação empresarial. Oferece capacitação para parceiros
brasileiros em cada área de trabalho. O Projeto possui vários parceiros entre eles a CNI e MMA. Em
setembro haverá a apresentação de resultados da parceria com a CNI. A partir de outubro o Projeto
contará com o IBGE, mais um parceiro que cuidará do componente financeiro, fortalecendo a parte
econômica.
O Projeto Auditorias Ambientais foca em como os governos podem realizar melhoria de ações de
controle do meio ambiente. Como se pode melhorar o impacto dos relatórios de auditorias e de
como a ampliação de auditorias em áreas protegidas podem beneficiar as atividades. O Projeto está
focado na ampliação da interlocução do TCU com o MMA, ICMBio. Também foi explanada a forma
como a sociedade entende a implementação das estratégias de conservaçãoeo envolvimento social
no processo.
O Projeto CERRADO JALAPÃO contribuiu para a construção de uma estrutura teórica para o manejo
do fogo, que está sendo amplamente utilizada, pois proporcionou um conhecimento internacional
para todos os envolvidos. O trabalho realizado era de manejo pontual e agora é de manejo de
paisagem, por isso é importante o projeto continuar. Já foi solicitada a prorrogação do projeto
principalmente no cerrado. O fogo é um dos maiores problemas hoje. No início não existiu política
de fogo zero, só havia correção. É preciso haver a mudança de paradigma. O Projeto permitiu
discutir outras questões do manejo. Recursos adicionais na conscientização com o fogo. Agora é
preciso traduzir o Projeto em uma política nacional. As experiências locais podem ser levadas para
algo mais abrangente.
O Projeto Mata Atlântica foca na mudança do clima, restauração e plano de manejo no Mosaico
extremo sul da Bahia, Central Fluminense e na região de mata atlântica na divisa do litoral de São
Paulo com Paraná (Largamar). Há previsão de apoio com pagamento de Plano de manejo. O módulo
de cooperação financeira Já foi assinado. Trabalha também planos municipais de manejo. O projeto
não prevê apoio específico para funcionamento do parque, mas o plano nacional de adaptação que
prevê no cap. 5 a possibilidade de se fazer uma ponte com uso de recursos. Questões climáticas
afetam principalmente a área energética. Por isso é preciso rever a questão ambiental, articulando
encontro com a Diretoria de Energia da GIZ .
O Projeto Fundo Amazônia é muito estratégico para o ICMBio. O Institutotrabalha no projeto desde
2013e tem o interesse em realizar ações de proteção e sustentabilidade dentro das unidades de
conservação, agregando parceiros. Foi deliberado que é importante realizar uma chamada para
conseguir parceiros. Assim é necessário marcar uma reunião específica para fazer ajustes
eposteriormente lançar edital.
Após a apresentação de todos os projetos foi deliberado que serão marcadas reuniões para o
aprimoramento da parceria entre a GIZ e ICMBio.
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