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WORKSHOP REDE DE MOSAICOS DE AREAS PROTEGIDAS 
VALORIZAÇAO DA IDENTIDADE TERRITORIAL  

DIA 17 DE NOVEMBRO – 14h as 18h – Sala 19, ICHL 

Objetivos  
O objetivo deste workshop é de continuar na reflexão sobre os processos e ferramentas de valorização da 
identidade territorial em mosaicos de áreas protegidas no Brasil e terão como tema as seguintes 
abordagens:  

- Qual é o potencial de valorização da identidade territorial em mosaicos no Brasil?  

- Quais ferramentas de valorização da identidade territorial existentes têm melhor potencial para os 
mosaicos?  

- Como favorecer a utilização / implementação destas ferramentas? 

- Como trabalhar com os atores do território para então chegarmos ao ponto de implementar as 
ferramentas de valorização territorial? 

Público Alvo 

Conselheiros de mosaicos de áreas protegidas, gestores de Unidades de Conservação e áreas protegidas, 
gestores públicos de governos municipais, estaduais e federais, pesquisadores e estudantes, 
representantes do movimento social. 

Desdobramentos esperados  

- Ato da reflexão coletiva sobre as ferramentas e orientações para valorizar os produtos da 
sociobiodiversidade ligados a concepção territorial das áreas protegidas; 

- Incentivos a valorização da identidade territorial em mosaicos: criação de um rótulo, programa de 
capacitação, editais, entre outros; 

Pretensões  

- Apresentar o potencial nos mosaicos do Brasil mostrando exemplos de iniciativas de valorização de 
produtos e serviços. 

- Apresentar ferramentas existentes no Brasil para fortalecer a identidade territorial em mosaicos com a 
valorização dos produtos e serviços ligados ás áreas protegidas.  

- Ter uma debate com os especialistas e o público sobre as possibilidades de adaptações e de incentivos a 
implementação das ferramentas existentes.  
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PAUTA 

14h00- Apresentação da Rede de Mosaicos do Brasil – REMAP e introdução do tema de Valorização da 
identidade territorial (Caroline Jeanne Delelis, IPÊ) 

14h15 – Apresentação da valorização da identidade territorial em mosaicos  :  

* Os produtos, serviços e saber-fazer do mosaico Sertão Veredas Peruaçu (Cesar Victor - FUNATURA 
e/ou Fernando Rodrigues - MMA) - Métodos utilizados para valorizar a identidade territorial. 

* Os produtos, serviços e saber-fazer do Mosaico Baixo Rio Negro (Ana Flavia Ceregatti Zingra, 
ICMBio) -  Métodos utilizados para valorizar a identidade territorial. 

15h15 - Apresentação das ferramentas existentes que podem ser adequadas para valorizar a identidade 
territorial dos Mosaicos : 

 * Patrimônio cultural, o sistema agrícola do Rio Negro (Laure Emperaire, IRD) 

 * Paisagens culturais (Juliana Santilli, MPDF) 

 * Marca coletiva e certificação de produtos e serviços (Claire Cerdan, CIRAD) 

16h15 – Intervalo com produtos da sociobiodiversidade de mosaicos do Brasil  

16h30 - Debate (Moderador: Marcos Pinheiro, GIZ) 

17h30 – Sistematização, próximos passos (Caroline Jeanne Delelis, IPÊ) 

17h45 – Fechamento (Ana Paula Leite Prattes, Diretora das Áreas protegidas, SBF, MMA)  
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