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Resumo da Subvenção
Organização do beneficiário – WWF-Brasil
Nome da subvenção: Establishing a network to safeguard Brazilian Cerrado protected areas
Número da subvenção: 109671
Valor da subvenção: 140.000 USD
Datas propostas para a subvenção. 1 de fevereiro, 2020 – 31 de janeiro, 2021
Países ou territórios onde o projeto será realizado: Cerrado brasileiro - O projeto engloba os
quatro corredores prioritários do CEPF, incluindo: Mirador Mesas, Central de Matopiba,
Veaderos Pouso Alto Kalungas, e Sertão Veredas Peruaçu
7. Data de preparação do presente documento: 29 de janeiro, 2020
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Introdução: Esta seção descreverá sucintamente o projeto, incluindo elementos de formulação e
possíveis questões sociais e ambientais. Sempre que possível, inclua mapas da área do projeto e das
áreas adjacentes.
Além do desafio de criação de novas UCs e consolidação das áreas existentes, uma outra ameaça clara à
conservação da biodiversidade do Cerrado e alcance da meta de Aichi 11 no Brasil são as propostas cada
vez mais frequentes de redução de limites, recategorização e extinção das áreas existentes (PADDD em
inglês - Protected Area downgrading, downsizing and degazettement). Até 2008, foram 26 eventos de
PADDD no Cerrado que consumiram 13% da área protegida no bioma. Cerca de 24 mil km2 de área
protegida já foi perdido no Cerrado por meio desses processos e, atualmente, pelo menos dez propostas
desse tipo ameaçam UCs relevantes, como o Parque Nacional da Serra da Canastra, o Parque Nacional da
Bodoquena, a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins e o Parque Nacional Chapada das Mesas.
Em setembro de 2019, o WWF-Brasil lançou a plataforma PADDD Tracker Brasil (padddbrasil.org.br)
que visa compilar, monitorar e disseminar as ameaças legais às UCs. A colaboração com uma rede de
atores locais é essencial para a manutenção da plataforma atualizada e para capilarizar a utilização das
informações disponíveis.
As propostas de mudanças legais nos limites das UCs deveriam ser submetidas a processos mais
transparentes, baseados em argumentos técnicos e com ampla escuta a sociedade (o que não acontece
atualmente). Nesse caso, o fortalecimento da articulação e capacidade da sociedade civil em contrapor e
questionar esses processos no Congresso Nacional e assembleias estaduais é a ferramenta mais eficiente
para evitar retrocessos ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A proliferação desses processos
nos últimos anos ressalta a necessidade de uma ampla rede de atores capacitados para monitorar sua
ocorrência nos níveis municipal e estadual e atuar em defesa das UCs ameaçadas.
Além da biodiversidade, o Cerrado é muito rico em termos socioculturais. São inúmeros povos
tradicionais que habitam o Cerrado: grupos indígenas, quilombolas, geraizeiros, vazanteiros, todos
vivendo numa relação de forte dependência com o ambiente natural e que guardam manifestações
culturais, conhecimentos e costumes de valor inestimável.
A forte pressão pelo uso da terra é um dos principais motivadores dos processos de PADDD. Além do
impacto para a biodiversidade, a redução/extinção de unidades de conservação também deixa vulneráveis
comunidades tradicionais que habitam UCs de uso sustentável, como as reservas extrativistas. Parte das
instituições a serem envolvidas nas capacitações deverão incluir associações que representam
comunidades locais que vivem dentro ou no entorno das UCs mais ameaçadas.
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8. Resumo das atividades anteriores de envolvimento das partes interessadas: Se o beneficiário
realizou qualquer atividade até o momento, incluindo divulgação de informações e / ou consulta,
forneça os seguintes detalhes: Não foram realizadas atividades diretamente relacionadas ao
escopo do projeto.
.
9. Partes interessadas do projeto: Esta seção listará os principais grupos de partes interessadas que
serão informados e consultados sobre o projeto. Estes devem incluir pessoas ou grupos que:
São diretamente e / ou indiretamente afetados pelo projeto ou têm "interesses" no projeto que os
determinam como partes interessadas; e possuem o potencial para influenciar os resultados do
projeto (exemplos de possíveis partes interessadas são as comunidades afetadas, as organizações
locais, as organizações não governamentais (ONGs) e as autoridades governamentais. As partes
interessadas podem incluir também políticos, empresas, sindicatos, acadêmicos, grupos religiosos,
organismos nacionais do setor público socioambiental e a mídia).
•

Conservação Internacional - o WWF-Brasil e a CI são parceiros em ações de PADDD no Brasil
e globalmente. A CI já promoveu algumas capacitações sobre o conceito e formas de monitorar
PADDD em alguns países amazônicos e irá compartilhar sua experiência conosco. Nenhum
recurso desse projeto será repassado para a Conservação Internacional. Caso seja oportuna a
participação de técnicos da CI nas capacitações, discutiremos previamente com o CEPF a
viabilidade de cobrir os custos logísticos.

•

Coalizão ProUC - a Coalizão está fortemente comprometida em atuar frente a processos de
PADDD e apoiar atores locais para garantir que não haja perda líquida de UCs e nenhum outro
retrocesso em relação ao SNUC. As capacitações estão inseridas no planejamento anual da
Coalizão para 2020. Além disso, a Coalizão é responsável por organizar a campanha "Um dia no
Parque", com grande capilaridade nos diferentes biomas brasileiros.

•

FGV - o WWF-Brasil e o Centro de Direitos Humanos e Empresas da FGV DIREITO SP (FGV
CeDHE) têm uma parceria para estabelecer critérios mínimos para processos de PADDD. O
projeto deve ser finalizado em março de 2020 e seus resultados serão diretamente aplicados nas
capacitações.

•

Ministérios Públicos Federal e estaduais: são atores frequentemente envolvidos em processos
de PADDD;
Entidades que compõem os Conselhos das Áreas Protegidas do Cerrado: ONGs, associações
e demais instituições que atuam nos mosaicos das UCs prioritárias do Cerrado serão convidadas
para as capacitações;
Instituições locais que atuam em defesa das UCs: ONGs, associações e demais instituições que
atuam em defesa das UCs prioritárias do Cerrado serão convidadas para as capacitações;
Organizações do Cerrado membros da Rede de Mosaicos de Áreas Protegidas (REMAP),
do Cerrativo e demais coletivos que atuam no tema de UCs;

•
•
•

10. Programa de Envolvimento das Partes Interessadas: Esta seção resumirá a finalidade e as metas
do programa. Descreva resumidamente as informações que serão divulgadas, em que formatos e os
tipos de métodos que serão utilizados para comunicar esta informação a cada um dos grupos
identificados de partes interessadas. Os métodos utilizados para envolver o público-alvo serão:
• Objetivo 1 (Capacitações sobre PADDD):
i. Identificar os principais atores e instituições (partes interessadas) a serem
convidados para as capacitações
3

•

ii. Manter contato com esses atores por meio de telefonemas e e-mails, garantindo
uma boa preparação para a capacitação;
iii. Realizar avaliação de cada capacitação por meio da opinião das partes
interessadas;
iv. Disponibilizar o conteúdo das capacitações no site PADDD Tracker-Brasil;
v. Consolidar uma rede de instituições a partir de grupo de e-mails, webinars e
demais oportunidades de troca de experiências.
Objetivo 2 (Sociedade engajada)
i. Identificar as 50 UCs prioritárias no Cerrado para implementar a campanha Um
dia no Parque
ii. Contatar os gestores e instituições que atuam nessas UCs por meio de email e
telefonemas;
iii. Fornecer as informações e materiais necessários para que cada UC desenvolva a
campanha;
iv. Divulgar as atividades a serem realizadas em cada UC por meio do site
umdianoparque.net;
v. Divulgar as ações realizadas durante a campanha nas UCs do Cerrado por meio de
veículos de mídia, site e mídias sociais do WWF-Brasil e parceiros.

11. Métodos de consulta: Esta seção descreverá os métodos que serão usados para consultar cada um
dos grupos de partes interessadas identificados nas seções anteriores. Os métodos utilizados vão
variar entre:
• Conversas por telefone e email prévias às capacitações para alinhar expectativas e ajustar
conteúdo;
• Realizar avaliação de cada capacitação por meio da opinião das partes interessadas.

12. Outras atividades de envolvimento: Esta seção irá descrever quaisquer outras atividades de
envolvimento que serão empreendidas, incluindo processos participativos, tomadas de decisão e/ou
parcerias realizadas com as comunidades locais, ONGs ou outras partes interessadas do projeto. Os
exemplos podem incluir programas de repartição de benefícios, iniciativas de desenvolvimento
comunitário, programas de reassentamento e desenvolvimento e/ou programas de treinamento e de
micro-finanças. N/A
13. Calendário: Esta seção fornecerá uma agenda delineando as datas e locais quando várias
atividades de envolvimento das partes interessadas, incluindo a consulta, divulgação e parcerias terá
lugar e a data em que tais atividades serão incorporadas na formulação projeto.
•
•
•
•
•

As conversas com os participantes acontecerá antes de cada treinamento (entre abril e
junho de 2020);
A avaliação dos resultados do treinamento se dará durante os mesmos (entre maio e julho
de 2020);
A rede de instituições sobre PADDD será mantida entre julho e dezembro de 2020 (e
posteriormente ao término do projeto).
Os gestores e demais atores que atuam nas UCs do Cerrado serão engajados entre março e
abril de 2020;
A divulgação das ações realizadas nas UCs do Cerrado no âmbito da Campanha Um dia
no Parque se dará entre julho e agosto de 2020.
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14. Recursos e responsabilidades: Esta seção irá indicar que funcionários e recursos serão dedicados à
gestão e implementação do Plano de Envolvimento das Partes Interessadas. Quem dentro da equipe
do projeto será responsável pela execução destas atividades? Qual o orçamento destinado a essas
atividades?
Os seguintes recursos serão dedicados ao plano de envolvimento das partes interessadas:
• Kolbe Santos (100%) –será o principal responsável pelo engajamento das partes
interessadas;
• Mariana Ferreira (20%) – especialmente na articulação com os gestores de UCs;
• Warner Bento Filho (50%) – especialmente no engajamento de atores para o treinamento
de MS;
• Karina Mioto (50%) – especialmente na divulgação dos resultados;
• Consultora (30%) – especialmente na preparação dos treinamentos e ativação da rede de
parceiros sobre PADDD;
O orçamento previsto para cobrir a atuação desses técnicos nessas porcentagens é de US$ 22.615.
15. Mecanismo de Reclamação: Todos os projetos que ativam uma salvaguarda devem fornecer às
comunidades locais e outras partes interessadas relevantes um meio de levantar uma reclamação
junto ao beneficiário, a Equipe de Implementação Regional relevante, o Secretaria do CEPF ou o
Banco Mundial.
• E-mail e telefone para a organização do beneficiário. marianaferreira@wwf.org.br , +55-11999516102
• E-mail e telefone para a Equipe de Implementação Regional do CEPF, michael.becker@iieb.org.br ,
+55-61-98102-5599
• O e-mail do Diretor Executivo do CEPF: cepfexecutive@conservation.org,
• Uma declaração descrevendo como as partes interessadas serão informadas sobre os objetivos do
projeto e a existência do mecanismo de reclamação (por exemplo, por meio de cartazes, letreiros,
avisos públicos, anúncios públicos, em idiomas locais).
• Deverá incluir o seguinte texto, exatamente, em qualquer mecanismo de reclamação: “Nós
compartilharemos todas as reclamações - e uma resposta proposta - com a Equipe de Implementação
Regional e o Diretor de Subsídio do CEPF dentro de 15 dias. Se os requerentes não estiver satisfeito
após a resposta, eles podem enviar a reclamação diretamente ao Diretor Executivo do CEPF
em cepfexecutive@conservation.org ou pelo correio. Se o requerente não estiver satisfeito com a
resposta do Diretor Executivo do CEPF, eles podem enviar a reclamação ao Banco Mundial no
escritório local do Banco Mundial”.
Descreva o mecanismo de reclamações que você usará para seu projeto e como irá garantir que os
interessados estejam cientes da sua existência.
O mecanismo de reclamação será informado aos participantes dos treinamentos junto com o
convite e confirmação da participação de cada um por email.
16. Monitoramento e Relatório: Esta seção irá descrever quaisquer planos para envolver as partes
interessadas do projeto (incluindo as comunidades afetadas) ou monitores terceiros no
monitoramento dos impactos do projeto e programas de mitigação.
A atuação das instituições treinadas junto a processos de PADDD será monitorada por meio da rede
de parceiros que será formada após as capacitações. OS resultados dessa atuação serão divulgados no
site do WWF-Brasil e parceiros, na plataforma PADDD Tracker-Brasil e em veículos de mídia locais
e nacionais, quando couber.
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