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Art.1 Definição

O que é a desertificação?
É a degradação das terras, nas áreas áridas, semiáridas e
subúmidas secas, resultante de vários fatores tais como as
variações climáticas e as atividades humanas.



O que são as Terras Secas
(áridas, semiáridas e subúmedas secas )

A pesar de não existirem limites claros, são consideradas 
como aquelas áreas onde o promedio de chuvas é menor 

que as perdas de humidade a través da evaporação e a 
evapotranspiração vegetal.



As Terras Secas no mundo



Artículo 3 Princípios

(c) As Partes devem incentivar, num espíritu de parceria, a cooperação em
todos os níveis de governo, comunidades, organizações
não-governamentais e usuários da terra, a fim de entender melhor o
caráter e o valor dos recursos da terra e dos escassos recursos hídricos nas
áreas afetadas e promover o uso sustentável de ditos recursos.

A Convenção das Nações Unidas da Luta contra a Desertificação (CNULD)
utiliza o foco Bottom-up (De baixo para cima) para apoiar e enfatizar a
importância da participação plena em seus processos por meio do
envolvimento da sociedade civil, o setor privado, as mulheres, etc.



Quem deve participar nas estratégias da 
luta contra a Desertificação?

✓ Agências Governamentais (Nível nacional e subnacional ou local)

✓ Usuários da terra (Agricultores e camponeses e empresas rurais)

✓ Organizações da Sociedade Civil (OSC)
✓ Proveedores de serviços (Insumos agropecuários, serviços

energéticos e de comunicação, comerciantes e fabricantes)

✓ Institutos de investigação (de investigação agrícola, universidades
e institutos)

✓ Instituições de desenvolvimento associadas (organizações
multilaterais e bilaterais)



Primeira Consideração

A participação das Organizações da Sociedade Civil
está estabelecida no texto da Convenção como um
princípio orientador na Luta contra a Desertificação.



Desertificação na América Latina e o Caribe

A região possui uma grande diversidade geográfica, com uma
alta heterogeneidade de superficia, população, características
socioeconômicas e culturais, etc.

Por exemplo,
Brasil com aproximadamente 210 milhões de habitantes em
850 milhçoes de hectáreas.

Saint Kittss and Nevis 54.000 habitantes em 26.100 hectáreas.



Desertificação na América Latina e o Caribe

2.018 milhões de hectáreas é a superfície da América
Latina e o Caribe.

504 milhões de hectáreas (25%) é árido, semiárido e
subúmido seco.

378 milhões de hectáreas estão degradadas.



Segunda Consideração

A grande diversidade e extensão que possui a região
determina uma tarefa dupla às Organizações da Sociedade
Civil da região.

✓ Por um lado devem trabalhar as particularidades próprias de cada
lugar/de cada país para dar soluções específicas e concretas aos
problemas.

✓ Por outro, precisam trabalhar nas redes e com articulações locais,
subregionais e regionais trocando Boas Práticas e Conhecimentos
Tradicionais das várias áreas degradadas em diferentes áreas do país
ou em diferentes países da região.



Contexto global 

✓ Ano 1994 é aprovado o texto da Convenção das Nações Unidas da Luta contra a
Desertificação (UNCCD). Na região 32 países ratificaram a Convenção.

✓ Ano 2015 é aprovada a “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” na
que foram incluídos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e 169
metas (Nações Unidas, 2015).

✓ Objetivo 15 pede aos países a proteger, reestabelecer e promover o uso
sustentável dos ecossistemas terrestes, efetuar uma gestão sustentável das
florestas, lutar contra a desertificação, deter e reverter a degradação das
terras e pôr freio à perda da diversidade biológica.

✓ A meta 15.3 se centraliza em “lutar contra a desertificação, rehabilitar as
terras e os solos degradados, incluídas as terras afetadas pela desertificação,
a seca e as inundações, e tentar alcançar um mundo com uma degradação
neutra do solo para 2030”.



O indicador adotado para medir os resultados 
obtidos na meta 15.3 do ODS

✓ “Proporção de terra degradada com relação à superfície
total de terra”.

O seguimento deste indicador é baseado no uso combinado
de três sub-indicadores, os quais são:

✓ Cobertura vegetal;

✓ Produtividade da terra;

✓ Reservas de carbono na superfície e solo



Terceira Consideração

Existe um marco conceitual e metodológico aprovado pela
Conveção para evaluar avances e retrocesso na Luta Contra a
Desertificação e as OSC devem conhecê-lo e participar
ativamente em seu design local e monitoramento.



Organizações da Sociedade Civil ante a UNCCD
500 OSC estão credenciadas como observadoras ante a Convenção das Nações
Unidas da Luta Contra a Desertificação.
60 OSC são da América Latina e o Caribe (12%)

• Argentina  9
• Belice 1
• Brasil  6
• Bolivia 3
• Chile 4
• Colombia 2
• Costa Rica 1
• Cuba 8
• Guatemala 1
• Honduras 1
• Jamaica 1
• Mexico 10
• Perú 9
• Republica Dominicana 1
• Trinidad and Tobago 1
• Uruguay 1
• Venezuela 1

Brasil
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade IABS.

Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições não 
Governamentais Alternativas. CAATINGA.

Associação Programa Um Milhão de Cisternas para o Semiárido.

Associação de defesa ambiental e controle da desertificação de 
Gilbues.

Instituto Desert. ID.

Foundation for Sustainable Development ARARIPE.



Quarta Consideração

Entendemos que tem que aumentar o número de OSC
acreditadas ante a UNCCD na Região da América Latina e o
Caribe e também em cada país da região.

Para ser acreditado
https://www.unccd.int/convention/stakeholders/civil-society-
organizations/conferences-and-cso-accreditation

https://www.unccd.int/convention/stakeholders/civil-society-organizations/conferences-and-cso-accreditation


Organização Regional

• 9 de junho de 2018 – Reunião de Coordenação Regional
de OSC da América Latina e o Caribe. Florencia,
Caquetá, Colombia.

• Nela analizamos e definimos o estado da situação das
OSC na região e definimos estratégias de participação.

• Foi acordado establecer (3) três grupos de trabalho e se
identificaram responsáveis para sua coordenação.





Primeiro Grupo de Trabalho: Seguimento dos PAN e estratégias de NDT.
Responsável da Coordenação: Juan Riet. CIEDUR (Uruguay).

O grupo fará o seguimento de:
➢ O alinhamento dos PAN com o Marco Estratégico da CNULD 218-2030;
➢ A implementação dos ODS, particularmente, o ODS 15.3;
➢ A participação da sociedade civil na implementação da CNULD especialmente

nos grupos de trabalho nacionais sobre NDT;
➢ A decisão 30 da COP13: Programa de Ação de Gênero;
➢ A decisão 31 da COP13: Declaração dos jovens;
➢ A problemática dos Povos Indígenas;
➢ O trabalho realizado pelo Painel anterior sobre a posse de terra;
➢ O programa de trabalho da Interface Ciência Política. SPI.



Segundo Grupo de Trabalho: Comunicação e Difusão.
Responsável da Coordenação: Griselda Duarte. Fundação Agreste
(Argentina).

O painel considerou se concentrar em três eixos de comunicação:
➢ Comunicação para a ação (Exemplo: Divulgar projetos de sucesso, apresentar

a viabilidade social, econômica e ambiental das ações, boas práticas florestais,
pecuárias, agrícolas, manejo d’água, etc.) Mais focado em tomadores de
decisão política nos setores público e privado.

➢ Comunicação para a compreensão do fenômeno Desertificação, Neutralidade
da degradação da terra, (sua inter-relação com a mudança climática, a perda
da biodiversidade, os efeitos e suas consequências, etc). Mais focado ao setor
acadêmico, à tecnología e a outras OSC que trabalhem com outras disciplinas
que possam ser adicionadas à implementação e ser credenciadas num futuro.

➢ Comunicação para a Concientização (difusão massiva ao público geral, todos
os níveius e idades)



Terceiro Grupo de Trabalho: Elaboração de um Projeto Regional sobre
«Pecuária Sustentável na Amércia Latina e o Caribe para a Neutralidade
na Degradação da Terra.
Responsável da Coordenação: Wilmer Herrera. Missão Verde Amazônia
(Colombia).

Com o objetivo geral de
Desenvolver um programa de pecuária sustentável para a América
Latina central, sul e do Caribe que incremente as capacidades de gestão
em diferentes níveis como estrégia para contribuir com a conservação e
a neutralidade da degradação da terra.



Com objetivos específicos tais como:

➢ Implementar tecnologias orientadas à reconversão produtiva de sistemas

pecuários para alcançar a neutralidade da degradação da terra da América.

➢ Gerar capacidades em atores regionais e nacionais para o empoderamento e a

gestão empresarial para a reconversão produtiva que procure a neutralidade da

degradação da terra.

➢ Desenhar e implementar um esquema de incentivos para a melhoria da

articulaço institucional e a identificação de serviços ecossistêmicos potenciais

que promovam a neutralidade na degradação da terra.

➢ Promover cenários de comunicação e difusão de resultados para a apropriação

social do conhecimento que procure a incidência em políticas nacionais,

regionais e mundiais orientadas à neutralidade da degradação da terra.



Quinta Consideração

Devemos ter uma ação coordenada entre as diferentes OSC
da região e trabalhar articuladamente para conseguir uma
participação efetiva em matéria da Luta contra a
Desertificação.

Por isso convidamos a todas as OSC que desejem integrar
um, dois ou os três grupos de trabalho a entrar em contato
com os responsáveis de cada grupo.



PRIMERO GRUPO DE TRABALHO SEGUNDO GRUPO DE TRABALHO TERCEIRO GRUPO DE TRABALHO

Seguimento dos PAN e as 
estratégias de NDT.

Comunicação e difusão

Elaboração de um Projeto 
Regional sobre «Pecuária
Sustentável na Amércia Latina e o 
Caribe para a Neutralidade na 
Degradação da Terra.

Coordenação:
Juan Riet. CIEDUR ( Uruguay)

Coordenação:
Griselda Duarte. Fundación 
Agreste. ( Argentina)

Coordenação:
Wilmer Herrera. Misión Verde 
Amazonia. (Colombia)

Whatsapp:
+598 98 265 013
Email: juaneriet@gmail.com

Whatsapp:
+ 34 684 28 14 08
Email: marreroduarte.griselda@g
mail.com

Whatsapp: 
+57 310 291 2502
Email: Wilmer_br@yahoo.com.br





Obrigado!
Eng. Agr. Octavio Pérez Pardo


