UMA
INICIATIVA
EXEMPLAR

Da cooperação bilateral…à cooperação descentralizada

HOJE, A COOPERAÇÃO FRANCO-BRASILEIRA NO QUE SE REFERE ÀS ÁREAS PROTEGIDAS
APOIA A CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS MOSAICOS
CAPITALIZANDO EXPERIÊNCIAS!

AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO!

A cooperação internacional relacionada às Áreas protegidas tem uns dez anos. Foi oficializada em 16 de
outubro de 2004 entre o Ministério brasileiro do Meio Ambiente (MMA) e o Ministério francês da Ecologia e do
Desenvolvimento Sustentável. Objetivo: reforçar a « gestão integrada e participativa nos mosaicos de Áreas
protegidas para o desenvolvimento territorial sustentável ».

De um lado e outro do Atlântico, coletividades territoriais, organismos públicos estatais ou municipais, ONG, Parques naturais
regionais não esperaram protocolos de acordo para praticar a cooperação descentralizada. Três Regiões francesas (RhôneAlpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nord-Pas de Calais) já teceram vínculos privilegiados com 3 Estados brasileiros (Paraná,
São Paulo e Minas Gerais). Assim, tanto na França como no Brasil, inúmeros atores da política ambiental e do planejamento
do território estão se reunindo progressivamente a essa rede.

COOPERANDO EM TODOS OS NÍVEIS!
Essa cooperação se traduz pela introdução de um programa plurianual de intercâmbios, de formações e de informações entre a Embaixada
da França em Brasília, o Ministério das Relações Exteriores e Européias, a Federação dos Parques Naturais Regionais, o Ministério do Meio
Ambiente do Brasil e a Universidade de Brasília. Juntos, eles trabalham pela implementação de uma rede de intercâmbio de experiências e
para o desenvolvimento e fortalecimento das políticas de gestão territorial das Áreas protegidas.

NOVEMBRO DE 2002
Protocolo de cooperação
entre o Estado de São Paulo
e a Região Provence-AlpesCôte d’Azur.

OUTUBRO DE 2004
Memorando de
entendimento entre
os Ministérios do Meio
Ambiente brasileiro e
francês.

2005
Seleção e integração ao
programa de cooperação
bilateral de 6 projetos
de Mosaicos de Áreas
protegidas financiadas pelo
Fundo Nacional Brasileiro
para o Meio Ambiente.

OUTUBRO DE 2005
Declaração de cooperação
descentralizada entre
o Estado do Paraná e a
Região Rhône-Alpes.

MAIO DE 2006
1° Congresso da cooperação
descentralizada francobrasileira (Marselha).

SETEMBRO DE 2006
1° seminário sobre
os Mosaicos de áreas
protegidas da cooperação
bilateral (Porto Seguro).

Entende-se por COOPERAÇÃO BILATERAL uma cooperação que envolve a República Federativa do Brasil (aqui representada por meio do Ministério de Meio Ambiente)
e a República Francesa (aqui representada por meio do Ministério dos Assuntos Exteriores e Européias).
A COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA é a possibilidade para uma coletividade local francesa de formar parcerias com coletividades locais brasileiras.

NOVEMBRO - DEZEMBRO
DE 2006
Estágio de formação na
França e 2° seminário
sobre os Mosaicos de Áreas
protegidas .

NOVEMBRO DE 2007
3º seminário
dos mosaicos de áreas
protegidas (Brasil-França)
reunindo oficialmente
as cooperações
descentralizadas São
Paulo–PACA e ParanáRhône-Alpes (Brasília) com
a participação da região
Nord-Pas de Calais e o
município de Itabira.

NOVEMBRO DE 2007
2° Congresso da cooperação
decentralizada francobrasileiro (Belo Horizonte).

FEVEREIRO DE 2008
Declaração conjunta entre
os Presidentes Lula e
Sarkozy. Os dois Presidentes
se comprometeram em
desenvolver a cooperação
entre a França e o
Brasil nas dimensões
transfronteiriças e bilateral,
associando-se a isso os
atores da cooperação
descentralizada (protocolo
adicional).

21 DE JUNHO DE 2008
Acordo de cooperação
descentralizada entre o
Parque Natural Regional da
Guiana e o Parque Nacional
Cabo Orange no Brasil.

OUTUBRO DE 2008
4º seminário dos mosaicos
de áreas protegidas
(Brasil-França) reunindo
a cooperação bilateral e
descentralizada. O projeto
Mosaico do Baixo Rio
Negro passa a integrar
oficialmente a rede de
cooperação.

23 DE ABRIL DE 2009
Declaração de cooperação
descentralizada entre o
Estado de Minas Gerais
e a Região Nord – Pas de
Calais.

2009
2009 assinatura do
acordo de cooperação
descentralizada em meio
ambiente e desenvolvimento
sustentável entre a Região
Provence-Alpes-Côte d’Azur
e o Estado de São Paulo.
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A mobilização de atores públicos e particulares favorece a formação de parcerias e a solidariedade entre franceses e brasileiros para programas de ações comuns.

