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O QUE E A REDE DE MOSAICOS ?
Hoje conceito de rede virou « moda »…
REDE = Conexão entre nos
Horizontalidade
Dinâmica
Auto-organização

A rede de mosaicos se inspirou dessas definições e de experiências ja existente (REBEA, ou Rede
economia solidaria) :
+ sem burocracia
+ ação voluntaria
+ sem limites (qq um pode entrar)
+livre circulação de toda informação
+ não é uma instituição (sem cnpj…)

BREVE HISTORICO DA REDE DE MOSAICOS
Desde 2001…cf linha do tempo…a rede esta naturalmente se criando
“Proto-rede” em 2008 no seminario da cooperação franco-brasileira
Formalização da rede em 2010
4 reunioes :
- Brasília, Novembro de 2010 (carta para a ministra)
- Brasília, Dezembro de 2010 (carta para a ministra)
- Teresopolis, Março de 2011 (estructuração da rede : carta de teresopolis)
- Brasília, Agosto de 2011 (site)
Coordenação rotativa – Hoje 6 pessoas : Thiago Cardoso (IPÊ), Marcos Pinheiro (GIZ), Ivana
Lamas (CI), Heloisa Dias (RBMA), Breno Herrera (ICMBio), Caroline Delelis (IPÊ).

PRINCIPIOS DA REDE DE MOSAICOS
REDE DE MOSAICOS DE ÁREAS PROTEGIDAS- REMAP Carta de Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil, Março 2011
(Extrato)
ACORDAMOS
…Definir como principios básicos que regem a constituição da REMAP :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolver uma visão ecossistêmica, ampla, inclusiva e integradora sobre os territórios...
Promover o diálogo intersetorial entre sociedade civil, setor empresarial, governos e movimentos sociais
em mosaicos.
Fomentar a conservação e o uso sustentável dos bens e serviços dos ecossistemas
Fomentar o respeito aos territórios tradicionalmente ocupados,
Apoiar a criação e difusão de novos intrumentos de gestão e de valorização da identidade territorial nos
mosaicos de áreas protegidas …
Desenvolver ferramentas de monitoramento e avaliação da biodiversidade…
Fomentar a cooperação e o intercâmbio com regiões, territórios ou organizações internacionais com a
finalidade de fortalecer os mosaicos
Contribuir com o avanço e cumprimento dos fóruns, tratados, acordos e convênios internacionais
assinados pelo Brasil
Reconhecer e destacar o valor que os serviços ecossistêmicos possuem para a segurança alimentar e
para provisão de serviços ambientais fundamentais para a vida
Convidar a todos os interessados que compartilham estes principios e fins da REDE para aderirem a esta
dinâmica

SITE INTERNET : O CORACÃO DA REDE
Site : www.redemosaicos.com.br
A REMAP é formada por instituições (movimentos sociais, entidades ambientalistas, ONGs,
poder público) e pessoas físicas (pesquisadores, profissionais, educadores, entre outros). Para
tornar-se membro da Rede basta o preenchimento do formulário e declarar a concordância com
os princípios e objetivos da Rede, expresso na Carta de Teresópolis e com regras de conduta de
participação do Fórum
Entidade contratada pela manutençao do site : Fundaçao Formula Cultural – apoio : embaixada
da França (até Novembro de 2011…)
Pode-se : consultar as informações / notícias, baixar documentos, aderir à Rede, participar /
perguntar / apresentar dúvidas no forum da rede (forum aberto a todos)
REGISTRAR-SE NO FÓRUM - Link para tela de registro do Fórum
www.redemosaicos.com.br/forum/ucp.php?mode=register
Contato : contato@redemosaicos.com.br

E AGORA ?
A Rede é nossa ! O site é nossa ferramenta de comunicação !

Façam adesão à Rede pelo site - www.redemosaicos.com.br
Consultam e divulguam o site – www.redemosaicos.com.br
Mandam informações, comentários, dúvidas, críticas, gritos sobre os
mosaicos no Fórum de mosaicos, registrando-se :
www.redemosaicos.com.br/forum/ucp.php?mode=registerBotão
Contato : contato@redemosaicos.com.br

