Questões 11 e 12.
O Brasil realiza o seguinte programa de cooperação em áreas internacionais:
Programa Brasileiro da Antártica
O Brasil participa dos seguintes acordos internacionais:
• Programas Ligados ao Comitê Oceanográfico Internacional
• Programa de Avaliação Sustentável dos Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE)
Cooperações Bilaterais e em Áreas de Fronteiras:
• Studies in Human Impact on Forests and Floodplains in the Tropics (SHIFT - Alemanha e EUA): é um
programa teuto-brasileiro de pesquisa aplicada voltada aos ecossistemas tropicais. O Programa SHIFT
analisa as relações básicas entre os componentes bióticos e abióticos em ecossistemas tropicais, assim
como o impacto antropogênico e seus fatores socioeconômicos. O objetivo é desenvolver conceitos para
o uso sustentável de florestas e áreas inundadas tropicais, preservando suas características típicas, o
tanto que for possível.
Questão 12.
O Plano Plurianual (PPA) é o principal instrumento de planejamento de médio prazo das ações do Governo
brasileiro, conforme determina a Constituição. Para o período 2000-2003, o plano apresentado pelo Governo
ao Congresso, que recebeu o nome de Avança Brasil, trouxe mudanças de grande impacto no sistema de
planejamento e orçamento federais. Dos 396 PPAs do Governo federal, 17 apresentam interfaces com o
tema Cooperação, e um deles é considerado estratégico (GENOMA) e, por isso, tem maior aporte de
recursos: Amazônia Sustentável/MMA, Biotecnologia e Recursos Genéticos – GENOMA/MCT, Ciência e
Tecnologia para Gestão de Ecossistemas/MCT, Conservação Ambiental de Regiões Mineradas/MME,
Desenvolvimento da Pesca/MAA, Educação Ambiental/MMA, Expansão e Consolidação do Conhecimento
Científico e Tecnológico/MCT, Florestar/MMA, Florestas Sustentáveis/MMA, Gestão da Política do Meio
Ambiente/MMA, Proteção da Amazônia/PR, Zoneamento Ecológico-Econômico/MMA, Sociedade da
Informação – INTERNET II/MCT, Gestão da Política de Ciência e Tecnologia/MCT, Brasil em Ação/MP,
Gestão da Política Agropecuária, Programa Antártico Brasileiro - PROANTAR /MD.
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Decisão IV/4. Situação e tendências da diversidade biológica de ecossistemas de águas
continentais e opções para conservação e uso sustentável

Decisão IV/15. Relacionamento da CDB com a CDS e convenções relacionadas à biodiversidade,
outros acordos internacionais, instituições e(ou) processos relevantes

Decisão V/21. Cooperação com outros organismos

Decisão V/27. Contribuição da Convenção sobre Diversidade Biológica para a revisão do progresso
alcançado em dez anos desde a Conferencia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento

Comentários adicionais sobre a implementação desse Artigo
Questão 14.
O IBAMA desenvolve diversos projetos de proteção, os quais contam com o apoio da CITES – sigla inglesa da
“Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e da Flora Silvestre” –, da
qual o Brasil é signatário, inclusive com o Projeto Baleia Jubarte.
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Questão 15.
Quanto às áreas protegidas transfronteiriças (Decisão V/15), o Brasil faz parte de uma cooperação tripartite
para a conservação de Foz do Iguaçu. Não há áreas de conservação transfronteiriças. Ressalte-se também
as seguintes iniciativas: Aqüífero Guarani – corpos d’água transfronteiriços; Recuperação de áreas degradadas
na cabeceira do Rio Madeira; Acordo de pesca com Paraguai; Criação do Parque Nacional do Tumucumaque
e Criação de uma Reserva Biológica Brasil, Bolívia e Paraguai (Pantanal – NABILEQUE); Tratado da Bacia do
Prata.
Questão 17.
Foram preparados documentos. Disponíveis em www.riomaisdez.gov.br.
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