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Redes verdes e governanca 
na Amazonia 

Benjamin Buder 

Resumo 

o processo de integracao regional da Amazonia foi recenternente reativa
do com a criacao da Organizacao do tratado de cooperacio arnazonica 

(OTCA) e com a planiticacao de mega-projetos de Iniciativa para a 
Integracao da Infra-estrurura Regional Sui-Americana (IIRSA). Ao seu 

lado, as organizacoes da "sociedade civil", apoiadas e incentivadas pelas 
agencias de cooperacao internacional, se organizam em rede para melhor 

articular suas propostas alternativas. Isto participa concretamente das 
transforrnacoes da governan<;:a regional, estas redes se tornando incontor
navels na detinicao das politicas publicas, Baseado sobre um estudo reali

zado no Brasil, Equador, Peru e Bolivia, 0 artigo exp6e as caracteristicas, 
o funcionamento e as estraregias de inliuencia sobre as politicas publicas 

das principais redes de organizacoes nao governamentais da regiao. 

Palavras-chaves: ONG, redes, governan<;:a, Amazonia, sociedade civil. 

Introducao 

A questao da integracao regional da Amazonia eespecialmente complica

da. A regiao ecaracterizada por uma grande diversidade social, polirica e 
econornica (TCA 1991; Ararnburu e Bedoya Garland 2003). Em conse
qiiencia disso, preocupacoes e interesses variados coexistern nos espaeros 

onde se dehnem as politicas setoriais. Entre as politicas publicas nacio
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nais, os programas implementados pelas organizacoes multilaterais e as 
reivindicacoes dos atores locais regionais, apoiados por organizacoes nao 

governamentais (ONG) nacionais e internacionais, a governan~a regional 
esta vivendo momentos de grande transforrnacao. 

Foi nos anos 1990 que as ONG se tornaram urn ator politico impor

tante, parricipando nos programas regionais de desenvolvimento. Atraves 
de uma maior profissionalizacao, a tecnicizacao das suas atividades, a 
hornogeneizacao das suas ternaticas de trabalho e urn distanciamento em 

relacao a sua insercao historica com os movimentos populares, as ONG 
conseguiram responder as exigencias dos organismos de financiamento e 

acessar aos recursos do mercado de desenvolvimento (Buclet eLeroy 
2002). Urn efeito desta dinarnica foi a relativa perda da sua dimensao 

politica: se tornando "parceiros" dos poderes publicos, as ONG assurni

ram uma 16gica de terceirizacao dos services coletivos, 16gica revelada pela 

generaliza~ao do conceiro, mesmo que fraco, de "terceiro setor" 

(Montano 2002; Budet 2004:175-182). 

As transforrnacoes do mercado regional de desenvolvimento, ligadas as 
iniciativas como 0 Global Environment Facility (GEF) e 0 Programa 

Piloto para a Protecao das Florestas Tropicais Brasileiras (PPG7), incenri

varam a criacao e/ou 0 fortalecimento de uma nova gera~ao de ONG, 
hoje geralmente chamadas "socioarnbienrais". Freqiientemente nascidas 

no seio das universidades, estas ONG se adicionaram as mais antigas, ate 
constituir urn verdadeiro setor profissional, incontornavel no campo do 

desenvolvimento. Com atividades voltadas para a avaliacao cientifica e a 
proposicao de modelos alternativos de gestae susrenravel dos recursos 

naturais, integrando a dirnensao humana do desenvolvimento, as ONG 
socio-arnbientais tern liga~6es estreitas com 0 mercado da pericia e trabal

ham como consultoras para instituicoes publicas nacionais, organizacoes 
internacionais publicas e privadas, em particular norte-americanas, 

Paralelamente a este processo de professionalizacao, observou-se a criacao 

de numerosas redes da sociedade civil, estruturadas e organizadas para 

ganhar peso nos espa~os de negociacao com os outros setores da socieda
de. 

o que interessa aqui e avaliar as conseqiiencias da existencia das redes 

de ONG sobre a detinicao das politicas publicas. Partindo da hip6tese de 
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que 0 funcionamento da sociedade nao pode mais ser entcndido atraves 

da dicotomia Estado/mercado, parece essencial refletir sobre a maneira 

como as decisoes coletivas se formam (Linck 2005). Neste quadro, a 

nocao de governan<;:a, entendida como "urna diversidade possivel de 

mecanisrnos de regulacao das relacoes entre atores para implernentar 0 

desenvolvimento" (Piveteau 2004:2), e pertinente como ferramenta de 

analise. Estudar a governan<;:a de um espa<;:o geografico definido signifiea 

enrao entender 0 funcionamento do campo do poder, isto e, 0 espa<;:o 

onde sc definem as regras do jogo e a distribuicao dos capitais entre os 

atores. 

Este trabalho foi feito a partir de uma pesquisa realizada em 2004 para 

as agencias de cooperacao alerna Gesellschaft fur Technischc 
Zusammenarbeit (GTZ) e Deutscher Entwicklungsdienst (OED), em 

colaboracao com a Uniao Mundial para a Natureza (UICN), intitulada 

"Estudo panarnazonico sobre as redes da sociedade civil na area da gestao 

sustentavel dos recursos naturais'". Depois de apresentar 0 contexto no 

qual apareceram as redes, 0 artigo expoe uma rapida descricao das ONG 

nelas envolvidas, antes de detalhar as caracteristicas da aruacao em rede. 

Depois, alguns exernplos concretos da inliuencia das redes sobre as 

politicas publicas introduzem urna discussao sobre as dificuldades de 

conciliar atuacao politica com as regras do mercado de desenvolvimento. 

Contexto 

Entre os projetos de integracao regional do Banco interamericano de 

desenvolvimento (BID) e 0 processo de corisrrucao polftica da 

Organiza<;:ao do tratado de cooperacao arnazonica (OTCA), a governan<;:a 

da regiao arnazonica se encontra em plena rranstormacao. Mesmo se esta 

parte do mundo sempre incentivou exploradores e aventureiros a empre

ender rodo tipo de neg6cios, foi durante a segunda metade do seculo xx 
que a inregracao regional cornecou a fazer sentido. Seguindo uma 16giea 

desenvolvimentista, a ideia geral era de investir em espa<;:os considerados 

Disponivel no site hrrp:l!www.grz-am37.onia.org/poftugue,lredes.hrm 
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como desocupados e caracterizados por urn forte potencial econornico, 
ainda nao explorado. Concretizar essa ideia passava pelo deslocamento de 
populacoes e pela prornocao da agricultura e da pecuaria extensiva. Ja no 
final dos anos 1960, as empresas internacionais europeias e norte-ameri
canas, que tinham privilegiado a exploracao dos jazimentos do Oriente 
medic e do Mar do Norte nos anos 1950, voltaram a explorar a bacia 
amazonica, especialmente no Equador (Fontaine 2003). Depois, a 
Carretera Marginal de la Selva no Peru (Gomez 1988:53-61), a cons
trucao das estradas transarnazonicas e 0 Plano de integracao nacional 
(PIN) no Brasil nos anos 19702 foram provavelmente as iniciativas rnais 
espetaculares. 

No contexte das ditaduras militares, 0 medo de uma internacionali
zacao da Amazonia incentivou os paises da regiao a cooperar. 0 Tratado 
de cooperacao arnazonica (TCA) foi assinado em julho de 1978 em 
Brasilia, com 0 objetivo de promover 0 desenvolvimento regional atraves 
de acoes conjuntas respeitosas das soberanias nacionais (Carrera de la 
Torre 1993:253-254). No entanto, sem orcamento operacional nem 
secretariado permanente, 0 TCA enfrentou dificuldades devidas avarie
dade das agendas nacionais dos paises membros e ahegemonia do Brasil. 
Tambern, a rivalidade entre 0 Peru, 0 Equador e 0 Venezuela, assim como 
o conflito interno na Colombia se colocaram como obsraculos pesados a 
integracao politica procurada (Kremling 1997:21-22, 26; De Onis 
1992:57). 

A situacao mudou na segunda metade dos anos 1980, quando 0 BID 
e 0 Banco mundial cornecaram a subrnerer os seus ernprestimos aos 
criterios do desenvolvimento sustentavel, obrigando, em particular, 0 

Brasil a reconsiderar a sua politica de ocupacao da Amazonia, integrando 
elementos ligados a preservacao arnbiental. Em 1989,0 presidente Sarney 
organizou urn encontro presidencial em Manaus, onde foi discutida a 
instauracao de comiss6es permanentes especiais, para os recursos naturais, 

2	 No Brasil, a integracao da Amazonia foi pensada atraves de uma colonizacao organizada e 
planificada, represenrariva do "capitalisrno autorirario" (Velho 1976) implernenrado pela 

adrninistracao militar, Neste quadro, 0 PIN era considerado como "a conquisra de urn novo pais, 

denrro da nacao brasileira" (Delfim Netto, cirado por Velho 1976:211), Era tempo de "inregrar 

para nao entregar" a Amazonia aos estrangeiros. 
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o meio ambiente e as questoes indigenas. Esta proposta teve alguns 

efeitos, e 0 papel do secretariado, bern como 0 peso da comissao especial 
para 0 meio ambiente, se rerorcararn (Castano Uribe 1993:15). Os paises 

do TCA inrensiticararn os seus esforcos para adorar uma posicao comum 
frente aos organismos internacionais e a necessidade de apoio financeiro 
por parte dos paises ricos nas suas politicas de preservacao ambiental. 

Paralelamente, durante 0 encontro do G7 em 1990 em Housron, 0 

Chanceleiro Helmut Kohl lancou uma chamada para criar urn programa 

de reducao das taxas de desmatamento das Horestas brasileiras. 0 gover

no brasileiro, a Uniao europeia e 0 Banco mundial elaboraram 0 progra

rna, que foi finalmente aprovado em dezembro de 1991 pelos delegados 
do G7 e a Uniao europeia, com 0 nome de Programa piloto para a pro

tecao das Horesras tropicais brasileiras (PPG73
) . 0 Banco mundial foi 

encarregado da adminisrracao dos recursos financeiros (250 milhoes de 

d6lares prorneridos) e os primeiros projetos iniciaram em 1995. 
Dividido em 12 sub-programas, 0 PPG7 foi, desde 0 inicio, planeja

do em parceria e em apoio a"sociedade civil" representada por duas redes: 
o Grupo de trabalho amazonico (GTN) e a Rede mata atlantica (RMA). 

Em 1999, 110 organizacoes da sociedade civil tinham recebido mais ou 

menos 19 milhoes de dolares e as duas redes envolvidas no design e na 

implernentacao do programa tinham recebido 700.000 d6lares para 0 seu 
fortalecimento institucional (Garrison 2000:58). 

Temos que ressaltar que a situacao socioeconornica e ecol6gica da 
regiao era suficientemente grave para alertar as autoridades publicas 
nacionais e internacionais. Em 1990, mais ou menos 800.000 km? das 

Horestas da bacia amazonica haviam desaparecidos, cujos 68% em bene
ficio de pastagens, sob 0 efeiro combinado da colonizacao rnassica, da 
cxploracao cornercial madeireira, da agricultura e da pecuaria extensiva 

(Anderson 1990:3-23). Tambern, as fortes taxas de crescimento urbano 

(Becker 1995), adicionadas a qualidade pessima dos services publicos, 
tiveram conseqiiencias dramaticas sobre a poluicao dos rios. 

:> Ver www.mma.gov.br 

4 () GIA criado em 1992, e uma rede de organizacoes localizadas na Amazonia legal, que junta 

hoje, segundo 0 proprio GTA, rna is de 500 mernbros: ONG, sindicatos, grupos cornunirarios. 

coopcrarivas. organizavocs indigcnas, organizas:6es corporarivas, seringueiros. pescadores, 

203
 



Benjamin Buclet 

Frente esta situacao, e com as pressoes internacionais, politicas de deli

mitacao de areas protegidas foram aplicadas. No momento da 

Conferencia das Nacoes-Unidas sobre 0 meio arnbiente e 0 desenvolvi

memo (a CNUCED, chamada Eco 92), a bacia arnazonica contava apro

ximadamente 100 parques deste ripo, totalizando 34 milh6es de hectares 

(Castano Uribe 1993). Essas politicas nacionais de conservacao tiveram 

um sucesso lirnitado, 0 que incentivou os Estados, encorajados pelos 

organismos internacionais, a delegar uma boa parte das suas atribuicoes, 

no que diz respeito a protecao do meio ambienre, as ONG. Esta dinami

ca foi reforcada pela criacao de sistemas internacionais de financiamento, 

abrindo para os paises endividados a possibilidade de capitalizar os seus 

espa<;:os naturais. Foi criado 0 GEF, para financiar projetos alternativos ao 

desmatamento e/ou de recuperacao de areas degradadas. 

As ONG na Amazonia 

Estas transforrnacoes da governan<;:a regional modificaram sensivelmente 

o papel das ONG amazcnicas. Ate as aberturas dernocraticas, as ONG 

arivas na Amazonia eram principalmente envolvidas com atividades de 

conscientizacao das populacoes locais e de fortalecimento e assessoria aos 

movimentos populares, tendo como pano de fundo a lura contra os 

regimes ditatoriais. Os seus objetivos eram principalmente sociais e 

politicos, sendo a ternatica ambienral, de maneira geral, secundaria, pelo 

menos no ambito regional (Aquino 2003). 

No final dos anos 1980, as ONG latino-arnericanas, sofreram, de 

maneira geral, uma crise financeira e de identidade (Budet eLeroy 2002) 

devidas as mudancas nas modalidades da cooperacao internacional (que 

passou, cada vez mais, de bilateral a multilateral) combinadas com a perda 

de relevancia das suas ternaticas de aruacao no contexto dernocratico. Estas 

mudancas obrigaram as ONG a se posicionar em ourros mercados, em par

ticular 0 da terceirizacao dos services publicos'. 0 lado "prestacao de ser

5 Esra rcndencia. no Brasil, culminou com 0 programa "Comunidade Solidaria", do governo 
Cardoso e a qualificacao jurfdica de "organizacao da sociedade civil de interesse publico" em 
1999 (Buder 2004:154,185-188). 
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vico", que aparece em contradicao com as origens constestatarias ou mili

rantes das ONG mais anrigas, foi assumido pelas mais jovens, cuja legiti
midade se baseou em suas cornpetencias recnicas e cientihcas, rnais do que 

em suas ligay6es com os movimentos populares. Neste processo, observou
se urn ilggiornilmento das ternaticas de aruacao, 0 socio-ambientalismo se tor
nando rapidamente central nas ideologias enos discursos das ONG. 

Hoje, 0 universo das ONG na Amazonia pode ser categorizado em 4 
grupos (Buclet 2004). 0 primeiro econstituldo pelas ONG que qualifi
camos de "cristas". Elas foram frequenremente criadas e/ou dirigidas por 

estrangeiros, mais ou rnenos ligados a Igreja (padres ou ex-padres). as 
Iinanciadores historicos sao principalmenre organizacoes ecumenicas 
europeias. As suas atividades sao orientadas principalmente em torno da 

educacao, da formacao prohssional e da conscientizacao dos desfavoreci
dos. A maioria dos individuos envolvidos reconhece a heranca da teolo
gia da libertacao e a sua inliuencia na Iormacao destas ONG. 

Urn segundo grupo foi qualificado de "rnilitante", devido ao sell maior 
envolvimento politico. Pode ser encontrado nesse grupo uma parte das 
ONG cristas (esse nucleo herdeiro da teologia da [ibertacao). Enessa care
goria que se encontram as ONG que se dedicam a uma causa bern defi
nida, como a defesa das mulheres, dos negros, dos direitos hurnanos ou 

dos portadores de AIDS. Elas assumem urn pape! politico (pelo menos 
nos discursos) e tern geralmente ligacoes esrreitas com os partidos politi
cos de esquerda. 

A terceira categoria e formada por ONG ecologistas. Elas sao mais 

novas do que as ONG dos dois grupos ja apresentados. Fora daquelas que 
sao ligadas ao mercado da consultoria e tern acesso as redes universitarias 

intemacionais (em particular norte-americanas), os financiarnenros con
seguidos pel as ONG ecologistas sao menos importantes e provern geral
mente de instituicoes nacionais. Os valores defendidos sao diversos, liga
dos a ecologia e ao humanismo, como a vida em harmonia com a natu
reza e 0 bem-estar social. A tematica do desenvolvimento susrentavel c 
central nos objetivos e nas atividades dessas ONG. 

Enfim, 0 ultimo grupo econstituido por ONG criadas no ambito das 
universidades ou das instiruicoes publicas, provavelmente para cap tar 

recursos de maneira auronorna em relacao a adrninistracao. Sao, a priori, 
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as ONG que tern os orcarnentos mais irnporranres. As suas atividades sao 

centradas em torno da avaliacao ciendfica. Elas tern ligas:6es fortes com 0 

mercado da consultoria e com as tecnologias "limpas". N6s chamamos 

essas organizacoes de ONG "peritas". 

Independenternente desta caregorizacao, a qualificacao "socio

ambiental" se coloca como a identidade comumenre aceita pelas ONG na 

Amazonia, qualquer que seja seu tipo. Enconrramos aqui mais urn 

exemplo do "born uso do mal-entendimento" (Damron 1985: 93), sendo 

que cada urn pode ver no "socio-arnbienralisrno" 0 que ele quer, uma vez 

adrnitido 0 principio de tratar conjunramente quest6es ambientais e 

quest6es sociais. Assim, qualquer que sejam os seus particularismos, as 

ONG arnazonicas procuram contribuir na definicao de novas formas de 

politicas publicas, considerando 0 ser humano como parte inregrante do 

seu ambiente (no sentido amplo do termo). 

Uma ourra consequencia da crise financeira e identiraria das ONG, no 

final da dec ada de 1990, foi a adocao generalizada de uma mesma forma 

de trabalho: a 16gica "projeto", promovida originalmente pelos 

financiadores internacionais. As arividades realizadas pelas ONG seguem, 

hoje em dia, quase exclusivamente essa mesma 16gica de trabalho, 

caracterizada, sirnplificando, pelo ciclo: identificacao de necessidades, 

planejamento, realizacao, monitoramenro, controle e avaliacao. Fora das 

grandes orientacoes anunciadas pelas ONG a respeito das suas estrategias 

a medic e longo prazo, a engenharia caracteristica das ONG e adaptada a 

curro prazo, visando responder as necessidades irnediatas dos 

desfavorecidos, isso parricipando de uma transforrnacao global da 

sociedade e preservando os interesses futuros. Isto implica 

necessariamenre uma forma espedfica de dependencia, ao menos em 

relacao as "necessidades prioritarias". Tarnbern, na obtencao de 

financiamenros instirucionais sendo extremamenre diffcil (portanto, 

rara), e atraves dos seus projetos que as ONG se auto-sustentam, 0 que 

exerce uma forte pressao interna para adotar esta 16gica de trabalho e 

deixar de lado outras formas de atuacao como, em particular, uma 16gica 

mais politica Iigada a "processes" mais que "projetos". 
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A atuacao em rede 

Frente a estas transforrnacoes, a organizacao em rede apareceu como uma 

maneira de "resgatar" 0 lado politico das ONG, dihcilrnenre compativel 

com a sua participacao no mercado do desenvolvimento. Assim, estrutu
ras chamadas de "rede", "articulacao", "forum", "plataforma", "alianca" ou 

"grupos", se criaram em ramo das ONG arnazonicas. Se a definicao de 

"rede" se rorna objeto de debate, podemos atribuf-las alguns elementos 

caracteristicos, como a flexibilidade das aliancas e uma logica horizontal 

das relacoes de poder, visando a troca de inforrnacao e de services, a arti
culacao da expressao politica e a socializacao de recursos (Colonornos 

1995; Keck e Sikkin 2000; Castells 2002). A novidade da organizacao em 

rede nao vem tao da forma<;:ao de aliancas esrrategicas entre ONG, mas 

sim da forrnalizacao de tais estruturas, isto e 0 agrupamento de recursos 

humanos e financeiros no objetivo de criar sinergias e adquirir peso nos 

espa<;:os de negociacao das politicas setoriais. 

Foram recentemente identificadas 66 redes de ONG, ativas na area da 

gestao susrentavel dos recursos naturais na Amazonia. Contendo entre 5 

e 3.500 mernbros, estas redes sao extremamente diversas. Apesar de ter 

sido, na grande maioria dos casos, criadas por ONG, elas junrarn varies 

ripos de organizacoes coletivas: associacoes cornunirarias, sindicatos, asso

ciacoes profissionais, associacoes de bairro, organizacoes internacionais, 

insriruicoes publicas (as vezes, ate ministerios) e indivfduos isolados, 

todos reunidos em rorno de objetivos comuns. As redes da bacia amaze

nica tern caracterfsticas proprias, como a sua dimensao transnacional", a 

iniluencia do mundo universitario, uma sensibilidade ecologica, o objeti

vo explicito de influenciar a definicao das politicas publicas e a utilizacao 

intensiva das tecnologias da inforrnacao e de cornunicacao. Algumas redes 

tern dimensoes imporrantes mas, na sua grande maioria, sao estruturas 

pequenas: uma sobre dois funciona com menos de 6 pessoas e a quase 
totalidade nao tern escritorio proprio. 

Esra tendencia se reforcou pela prornocao, por parte de algumas agencias Iinanciadoras, de uma 

abordagem pan-arnazonica, com a esperan~a de ineenrivar 0 fortalecimenro de uma identidade 

cultural regional, que permitiria ulrrapassar as dilerencas nacionais c, assirn, facilirar a 

cooperacao regional. 
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As redes nasceram geralmente depois da Eco 92, com 0 objetivo in i

cial de socializar inforrnacoes e se fortalecer coletivamente, em torno da 
organizacao de eventos e da difusao de inforrnacoes relativas a ternaticas 
como a biodiversidade, os conhecimentos tradicionais, as questoes relari
vas as populacoes indigenas (dernarcacao de rerras, propriedade intelec
tual...), a gestae dos recurs as hidricos au as questoes de genero. Porern, 
avaliando as resultados das suas atividades alguns anos depois da sua 
criacao, os responsaveis das redes ressalrarn que as principais avances da 
sua atuacao nao sao tao ligados a gestao da inforrnacao e dos conhecirnen
tos, mas, muita mais, a sua capacidade de influencia politica e sua parti
cipacio na definicao das politicas publicas. 

Encontram-se, no universo das redes, as mesmas caracteristicas, em 
termos estraregicos, que nas ONG. Algumas redes sao mais "institucio
nais", como a Uniao mundial para a natureza (UlCN-Sur), a Red latino
americana de bosques (RLB), a Bolsa Amazonia, a Red ambiental perua
na au a Red de desarrollo y media ambiente (REDESMA). Seguindo 
uma concepcao ortodoxa do desenvolvimento (sustentavel), essas redes 
privilegiam a pericia profissional e as sinergias de cornperencias para res
ponder as demandas do mercado e participar ao sistema institucional e a 
planilicacao das poliricas publicas (geralmente atraves de consultoria para 
as instituicoes publicas), 0 seu lado institucionalizado pode criar tensoes 
internas fortes. Defendendo uma neutralidade politica em nome da efi
ciencia organizacional e econornica, essas redes acabam adorando uma 
posicao politica de fata, que reforca indiretarnente a estrutura do sistema 
dorninante. 

Outras redes sao mais "milirantes", como Oilwatch (Equador), a Liga 
de defensa del media ambiente (Bolivia), a Foro ecol6gico (Peru) au redes 
externas como 0 Rainforest action network (Estados-Unidos) e a World 
rainforest movement (Uruguai). Com uma concepcao rnais radical do 
desenvolvimento susrentavel, elas privilegiam a erica e a solidariedade, a 
flexibilidade e a polivalencia dos papeis e das responsabilidades dos 
membros e a luta contra a sistema institucional, em particular as politicas 
de inspiracao neoliberal. Elas tern atividades de den uncia, de producio de 
inforrnacoes criticas e sao freqiientemenre envolvidas em conflitos 
ambientais. 
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No Brasi I, em particular, as caractcnsncas das redes rerlercm as das 
()NC. Entre instirucionalizacao e milirancia, as ONG brasileiras, hoje 

amplamcnre qualihcadas de "socioambienrais", sc posicionam entre as 

duas correntes, tendo como objcrivo ligar exigencias sociais e ambient.us. 

o excmplo mais caractcrisrico e0 lnstituro socioambicntal (ISA), criado 

em 1994 mas que tern origem nos anos 1970. A apelacao "socioambicn

tal" nao dcvc apagar 0 fato de que numerosas ONG nasceram 110 inuio 

dos anos 19lJO, aprovcirando 0 fluxo de recursos que seguiu a Eco 92, 0 

inieio do PPG7 e a insrauracao do GEF; outras, mais anrijzas, se transfer

m.iram para se tornarcm cornpetitivas, adicionando geralmente, no scu 

portfolio, atividadcs arnbicntais baseadas na prornocao do "dcseuvolvi

mcnro sustentave!". Em conseqiiencia disso, 0 lado insrirucional tende a 

supcrar 0 lado miliranre. A intcgracao de numerosos militantes de ONe 
no Ministerio do Mcio Arnbienrc do primeiro governo Lula ilusrra estc 

ponto' (Bucler 20(5). Mesrno se existem, no Brasil, ONG podendo scr 

qualihcadas de "militantcs", se rrara prineipalmente de organiza<;6es 

rnuiro proxirnas das associacoes representativas. Na area ambienral, as 

ONG militantes sao poueas e, geralmente, nao tern liga<;6es com organi

zacocs de base (por exernplo, Greenpeace Brasil, cujas atividadcs, mcsrno 

si ponrualmentc articuladas com movimentos socials, se limitam a 
dcnuncia c a organizacao de eventos medi.iricos). As ONG puramentc 

"insrirucionais" sao tam bern poucas e rendcm a ser cousideradas como 

conxultoras, scm ser volradas para as organiza<;6es de base. 

Est;J ()NC foj constiruida com a f"u."jo do progLlma Povos Indigcll'ls do fiL1Si! do Ccnrro 

lcurncru.:« de Docunu-nr.rrio e Intormacao (CEDI). organiz<1<.,-ao cri.llb em 1()70 por milit.mtcs 

cri-Sli" c univcr.... n.irios, em parricular ant ropologos euvolvidos (om a dl"lllarCl\~:w dJS [LTJ'<LS. 

ind'S"n,,,, c do Nuclco de Dircitos lnJisenas (ND!). ONe cri.id.i em 1'JH9 1'01 .!Jvog'ldm, 

antJ'opc')logps L' lideraucas indigcnas, que rinha acornpanhado a red<l~~io do capirulo da 
cunvruuic.io sobre 0"'- direiros inJigcll<ls. 

H	 Fill pan icular ./050 Paulo Capobianco (que tundou a tundac.io 50S Mara Arlautica - da '111.!1 

l'le {()i dircror cxccuuvo - C {'oi coordcnador c mcmhro do Consclho dircror do ISA) c Muriel 

Sar;lpllIS.'ii (Fundac.io virori.i am.rzunica). 
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A influencia sobre as poHticas publicas 

As atividades das redes que tern consequencias diretas sobre as politicas 
publicas regionais sao principalmente do registro da milirancia politica e 
do lobbying", Trata-se da participacao das redes na elaboracao de leis ou 
de projetos de leis nacionais, como RLB na definicao dos c6digos 
Horestais equatorianos e peruanos nos anos 1990, Liga de defensa del 
medio ambiente (LIDEMA) e as leis peruanas ambientais de 1992 e 
Horestais de 1996 ou a Red agroforestal ecuatoriana (RAFE) na definicao 
do plano equatoriano de agro-Horestaria em 1999. As redes tarnbern 
influenciam as politicas publicas atraves da sua parricipacio nos espac;:os 
de negociacoes nacionais e internacionais. Por exernplo, e 0 caso do GTA 
no seio do PPG7, da UICN na OTCA, no Mercosul ou nas negociacoes 
das convencoes internacionais, da participacao da Sociedad nacional del 
ambiente (SNA) no conselho consultivo do BID, da presenc;:a da "Rede 
Norte sobre Propriedade Intelectual, Conhecimentos Tradicionais e 
Biodiversidade" nas discussoes sobre urn projeto de lei relacionado com 0 

acesso aos recursos geneticos e a protecao dos conhecimentos tradicionais, 
ou ainda da participacao do Movimento articulado de mulheres da 
Amazonia (MAMA), nas conterencias internacionais sobre as Mulheres 
em Durban e Johannesburg em 2002 ou no F6rum social mundial. 

As poiiricas publicas tarnbern sao inHuenciadas, diretarnente, pelas 
campanhas de sensibilizacao, pelas atividades de lobbying mais agressivas 
ou pelas denuncias seguidas por acoes juridicas. Foi 0 caso das acoes da 
SNA e do Foro ecol6gico para denunciar a anticonstitucionalidade da 
exploracao das reservas de gas de Camisea no Peru, as atividades como urn 
todo de Oilwatch ou da inrerdicao do uso dos pesticidas mais perigosos, 
conseguida pela Red de acci6n en alternativas al uso de agroquimicos 
(RAAA). No registro das campanhas de sensibilizacao, podemos citar a 

Indiretamente, as atividades das ONG que parriciparn das redes podem rarnbern inRuenciar as 
politicas publicas atraves das suas experimenracoes, tormula<;6es e propostas de politicas 
publicas. A rransforrnacao de projetos exitosos em poliricas publicas e urn dos desafios das 

ONG. Mesmo se fica raro, ja aconteceu, Foi 0 caso, por exemplo, do ProAmbiente, politica 
publica implementada pelo Ministerio do Meio Arnbienre brasileiro, direrarnente relacionada ao 
exito de alguns projetos realizados por ONG no quadro dos Projetos Dcrnonstrarivos (PDA) do 
PPG7. 
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arriculacao pelo Forum da Arnazonia oriental (FAOR), de movimentos de 

protesto contra 0 agronegocio da soja ou as mobilizacoes contra 0 comer

cio i1egal de madeira em Porto de Moz, a campanha nacional liderada 

pelo RAM contra 0 leite contaminado pela bacteria "parathion etili co" , 

as mobilizacoes de 2002 contra a reforrna do codigo florestal brasileiro ou 

a recente campanha de resgate da marca "cupuacu", registrada no japao. 

Mais indirerarnente, as atividades das redes ligadas a ditusao e 

circulacao de inforrnacoes, as que visam 0 desenvolvimento de 

comperencias espedficas e a prestacao de services tern rambern uma 

iniiuencia sobre a definicao das politicas publicas. Em particular, a grande 

visibilidade dos boletins da REDESMA, as publicacoes do FAOR ou do 

GTA, as atividades de capacitacao da RAFE, do Programa de capacitacao 

de tecnicos e agricultores da Amazonia (PCTA), da Rede Norte ou de 

Pobreza e meio ambiente (POEMA), a ajuda juridica proposta pelo Foro 

ecologico ou pela Plataforma interinstitucional de creacion de consensos 

socio ambientales (P1CCSA), ou ainda as bolsas de pesquisa ofertadas 

pela RAM. 
Vemos enrao que as redes, pelo menos em casos espedficos, conse

guem influenciar de maneira significativa as politicas publicas. Isso 

reforca a ideia de que as rransforrnacoes da governan<;:a regional se carac

terizam pelo alargamento do campo do poder asociedade civil. Todavia, 

seria ingenuo ver as redes como, simplesmente, a solucao milagrosa aos 

problemas de representacao coletiva da "sociedade civil organizada". Na 

verdade, varios elementos chamam a atencao sobre 0 carater consensual 

das redes e a sua inclusao em um mercado onde 0 seu poder de inlluen

cia se revela limitado. 

Forma inovadora de articulacao do espa<;:o publico ou novo produto do 

mercado do desenvolvimento? 

Em primeiro lugar, 0 estudo dos processos de criacao das redes, revela que 

varias delas nasceram mais com incentivo de algumas agencias de 

cooperacao do que atraves de um movimento coletivo esponraneo, 

Freqiienternente, grandes ONG ou agencias de financiamento, como 
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Brat fur die Welt e 0 WWF, ou organizacoes internacionais, como a 

ONU, a Organiza<;:ao mundial para a agricultura, a Programa das 
Nacoes-Unidas para 0 desenvolvimento (PNUD), a Banco mundiai, a 
Organizacao dos Estados da America (OEA), a G7, United States Agency 
for International Development (USAID) au Gesellschaft fur Technische 

Zusammenarbeit (GTZ), jogaram urn papel imporrante de catalisador na 
criacao das redes. Acontece ate que agencias au ONG internacionais 
hnanciam simplesmente a criacao de uma rede, considerada neste caso 

como urn verdadeira projeto, sern que haja a menor dinarnica espontanea 
- foi a casa de RLB, criada pelo WWF. De modo geral, a cooperacao 
internacional e considerada como fundamental no processo de 

fortalecimento das redes. Isto se explica pelo simples fato das redes serem 
hnanciadas principalmente pela cooperacao internacional. 

Todavia, os responsaveis sublinham a necessidade da cooperacao inter
nacional nao se limitar a uma transferencia de recursos hnanceiros. E 
esperado, em particular, a reconhecimento das necessidades locais antes 
de qualquer coisa, uma consulta mais ampla dos atores sociais no proces
so de detinicao dos programas de desenvolvimento, bern como a necessi

dade de desenvolver programas a media e longo prazo, baseados no repas
se de conhecimentos e na capacitacao tecnica. Tambern, segundo as res

ponsaveis, a cooperacao internacional deveria ajudar na divulgacao dos 
resultados das atividades das redes e dar a impulso inicial para outro tipo 
de interesse. 

A questao da inrerrnediacao dos governos nacionais entre as financia
dares internacionais e as ONG aparece rambern como cenrral. Urn rela
cionarnenro direto das agencias de cooperacao internacional com as redes, 
sem passar pelas instituicoes publicas nacionais, e, as vezes, considerado 

necessaria. E claro que, para as redes como para qualquer ONG, a coo
peracao internacional assegura uma cerra autonomia em relacao aos pode
res nacionais. Mas, encontrarn-se, arras desta questao, as regras da coope

racao internacional. A soberania nacional nao pode ser negada em nome 
do fortalecimento da sociedade civil. Ademais, muitas agencias da coope

racao internacional tentam, para perenizar as acoes realizadas no quadro 
dos seus projeros, fortalecer as relacoes entre a sociedade civil e as gover
nos, rrabalhando sisternaticamente em parceria com ONG e orgaos 
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puhlicos. As agencias inrernacionais rna is arivas no fortalccimento das 

rcdcs arnazonicas sao: USAID, GTZ, DFID, JICA, UNICEF, COR

DAID, PPM e a Uniao europeia. lsto sublinha 0 faro das rcdes estarern 

sob perlusao das agencias internacionais de desenvolvimento. Devemos 

cnrao qucstiouar: as redes sao novos produros do mercado do descnvolvi

mcnro ou exisrc realmente urna "culrura de rcde" arras desras estruturas? 

"Indo mundo considera a cultura de rede como urn desafio essencial 

para conscguir articular as fon;as de cada membro com os objetivos COl1l

partilhados. Para alguns, essa culrura de rede existe. Para ourros, nao, Para 

rodos, edesej.ivel e represcnta uma condicao para 0 futuro das estruturas, 

Segundo os interessados, a cultura de rede c ligada acontianca, ao dirilo

go entre os mernbros, ao reconhecimento dos limites de cad a um ou a 

exisreucia rcaI de um interesse comum. Os criterios, considerados como 

Iundamcntais pelos enrrevisrados, para 0 bom funcionamento de urna 

rcde refletcm esta disrincao, Encontramos criterios ligados ao cornprornis

so moral e ideologico, como a conhanca, 0 cornpromisso, 0 fato de rer urn 

objetivo comum, 0 companheirismo. Outros criterios sao mais ligados a 
organizacao ou a ferramentas tecnicas e rnerodologicas: a questao da 

cornunicacao (circulacao das inforrnacoes e comunicacao interna entre 

membros, comunicacao multimidia): a organizacao interna (nao se insti

tucionalizar, ficar aberto, ter um plano estrategico, descentralizar as 

decisoes, ter um estaruto flexivel para poder articular-se e desarricular-sc 

em fun<;ao dos eventos, rransparencia, coordenacao miriimizada, que os 

respons.iveis sejam os primeiros interessados, prestar service concreto para 

os membros, apropriacao da rede pelos mernbros, rodizio de secretario 

executive) ; os meios necessaries (criterio financeiro, possibilidade de se 

encontrar, gerar urn beneficio econornico, ter urn bom tema de atuacao, 

que existe uma necessidade, uma demanda real, plano estrategico). 

Para a grande maioria dos responsaveis, a cultura de rede nasce de urn 

processo organico e nao depende de uma organizacao especifica. 

Paradoxalmente, muitos deles reconhecem tambem a necessidade de 

dcsenvolver esrraregias adaptadas para reforcar a cultura de redc. Todos 

concordam sobre a dificuldade de criar ou manter essa cultura. Segundo 

os entrevistados, as dihculdades vern da divergencia dos inreresses, da 

cornpct icao entre os participantes, todos dominados por inreresses indivi
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duais muito fortes. Para alguns, uma metodologia adequada poderia 

suprir a falta de cultura participativa, permitir descentralizar as decisoes e 

revelar os beneficios concretos provenientes da atuacao na rede. Estes tres 

elementos tambern sao evocados para explicar a dificuldade de manter a 

cultura de rede. 

o ponto critico da desaparicao da cultura de rede e quando a rede se 

transforma em uma nova entidade e se torna concorrente dos membros 

na captacao de reeursos e na realizacao de projetos, 0 componente indi

vidual e considerado como fundamental para explicar as dificuldades de 

funcionamento das redes. Tarnbern, para alguns, a juventude da atuacao 

em rede explicaria a fraqueza da eultura de rede na sociedade. 

Tern que ressaltar aqui a irnportancia do modo de representacao para 

a crescirnento da identiticacao dos membros a rede. Quando cada mem

bro pode se tornar porta-voz da rede, eles se sentem mais proximos a ela. 

Para as coordenacoes que tomaram consciencia disso, torna-se estrategico 

nomear alguns membros para representar a rede em eventos ou reunioes 

espedficas. Para manter 0 carater de rede, a ideia de criar sub-redes tema

ticas (sob a forma de grupos de trabalho ternaticos, autonomos da coor

denacao), em vez de deixar uma rede crescer ate impossibilitar a cornuni

cacao entre as membros, apareceu como positiva. 

De modo geral, a cultura de rede e muito dependente das relacoes 

entre as mernbros e tambern das modalidades de participacao, lernbran

do que as redes nao existem sem membros ou participantes, Para desen

volver metodologias de difusao da cultura de rede, deve-se primeiro 

entender a relacao dos participantes com a estrutura-rede. Apesar do sen

timento, as vezes muito forte, de compromisso com uma causa, observa

se que as participantes esperam um retorno concreto da sua participacao. 

Participar de uma rede supoe recursos financeiros, tempo disporuvel e 

energia (nao sempre facil a disponibilizar em organizacoes como ONG, 

associacoes representativas ou sindicatos que sofrem freqiientemente de 

recursos limitados). 

Para os mernbros, participar das redes tem que valer a pena. Segundo 

os casas. eles consideram de maneira positiva a sua participacao e recon

hecem a utilidade de serem membros. Os beneficios em participar das 

redes variam segundo os casos. Podemos citar, por exernplo, organizacoes 
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que beneficiaram de ajuda tecnica, outras que conseguiram se posicionar 

melhor sobre questoes espedficas grayas as inforrnacoes disponibilizadas 

pela rede. Muiros consideram tarnbern que parricipar de redes estimula a 

rellexao, traz inforrnacoes importantes e permite ficar aberto sobre outras 

questoes. A aquisicao de credibilidade e peso politico e tambern conside

rado como uma realidade para alguns membros. Enfim, as redes sao con

sideradas como espayos para divulgar as experiencias sucedidas e, em 
alguns casos, facilitar 0 acesso a financiamentos 1(,. 

Nota-se tambern que a concepcao da participacao depende das carac

teristicas dos membros. Assim, para as insrituicoes publicas, participar de 

uma rede nao tern a mesma utilidade que para urn sindicaro ou uma asso

ciacao de trabalhadores. Por exernplo, urn ministerio que parricipa de 

uma rede se ve mais como urn padrinho do que como urn membro. Ele 

considera que a sua participacao na rede traz muito mais para a rede do 

que para de. Mesmo se sao poucos os exemplos de instiruicoes publicas 

participando de redes, e considerado importante pelos responsaveis, para 

ampliar 0 seu leque de inlluencia. E particularmente irnportanre conse

guir participacao de rninisterios ligados as tematicas de atuacao (rniniste

rios do meio arnbienre, por exemplo). 

A maioria dos membros participa de varias redes. A aproxirnacao com 

as redes se faz, na maioria dos casos, atraves de contatos pessoais ou por 

intermediario de financiadores envolvidos. Segundo os enrrevisrados, 

todas redes das quais eles participam tern irnporrancia, mesmo se, apro

fundando as discussoes, percebe-se que algumas nao tern a menor conse

qiiencias (positiva ou negativa) sobre sua atuacao. Em outros termos, para 

algumas redes, sobretudo quando a afiliacao e gratuita, a participacao nao 

muda nada. Esignificativo ver rnuitos membros nao saberem exatamen

te 0 que 0 traz a sua participacao, Nao encontramos uma rede que tenha 

termos de compromisso ou que renha formalizado as regras de partici

pacao, Sao muito raras as redes onde a adesao epaga. Na forma arual de 

funcionamento, 0 compromisso dos membros repousa quase exclusiva

mente sobre a informalidade e a etica pr6pria a cada urn (rnuito variavel 

10	 As rcdcs nao sao tonres de financiamento, mas muitos mernbros pensam que poderiam (ou 
dcvcriam) ser, No melhor dos casos, elas podcrn ajudar a buscar financiamemos. 
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segundo os cases). Este faro permite manter urn carater aberto e de "com

panheirismo", 0 que e essencial. Mas a falta de regras de funcionamento 

e a ausencia de forrnalizacao do compromisso dos participantes abrem a 

possibilidade dos membros participarem somente para 0 seu proprio inte

resse e nao para 0 interesse coletivo, bern como a possibilidade do nucleo 

duro gerenciar a rede sem rnuita democracia interna. Alguns membros 

tam bern consideram que eles tern obrigacoes e deveres em relacao a rede, 

sobretudo os de repassar inforrnacoes para os outros membros da rede e 

para 0 seu "publico-alvo", e encarninhar as inforrnacoes na "base". A obri

ga~ao de repassar inforrnacao para a coordenacao e tambern comurn. 

Alguns tern uma visao mais ideologica e consideram que eles devem 

envolver ourros atores e difundir a filosofia da rede. 

A culrura de rede parece enrao muiro ligada ao compromisso de cada 

um em relacao a organiza~ao coletiva. Considerando, por outra parte. a 

irnportancia das redes terem urn rrunimo de organizacio interna, pode

mos fazer uma distincao entre duas concepcoes de rede: de urn lado, a 

rede planejada, estruturada, considerada como 0 resulrado de uma rneto

dologia especlfica de organizacao e, do outro, a rede enquanto resultado 

de uma convergencia de interesses e da aprendizagem da acao coletiva. 

Conclusao 

No contexte de globaliza~ao da Amazonia, a organiza~ao em rede aparece 

como uma maneira de resgatar uma certa auronomia politica da 

sociedade civil em relacao aos orgaos publicos e aos financiadores 

internacionais. Todavia, observa-se uma diferenca entre redes "milirantes" 

e redes "institucionais", mesmo sendo todas compostas de ONG com 

estrategias politicas diversas, ou opostas. Enquanro as primeiras tern uma 

insercao popular indiscutivel, as segundas aparecem freqiientemente 

como 0 fruto da vontade das autoridades nacionais e internacionais 

instigadoras da governan~a global ou das ONG transnacionais. Entre a 

construcao de uma sociedade civil mal definida, que serve, antes de tudo, 

de caurela as politicas neoliberais, e movimento espontaneo de 

organizacoes coletivas, as redes sao, apesar de tudo, espa~os onde circulam 
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ideias e intorrnacoes que influenciam e participam da definicao das 

pohricas publicas. 
As redes da sociedade civil apresenram varias caracteristicas que as tor

narn arores sociais de primeiro plano. Constituidas por organizacoes his

toricamente implanradas na Amazonia, atenras as evolucoes socio-polfti

cas e econornicas regionais, frequentemenre reconhecidas tanto pel os 

movimenros sociais quanro pelos poderes publicos, as redes tern, de modo 

geral, coda legitimidade para ser parceiros ativos das polfticas de desenvol

vimenro e da cooperacao inrernacional. Fomenrar a gestao de conheci

mcntos e valorizar a culrura de rede como principio de gestao social visa 

fortalecer, at raves de um numero restrito de estrururas organizadas, urn 

conjunro abrangenre e represenrativo da diversidade das organiza<;:oes da 

sociedade civil arnazonica. 

A ideia de que a criacao das redes seria 0 fruro de uma vonrade coleri

va deve ser relativizada. Freqiienternente, as redes nascern do desejo de 

um pequeno grupo de pessoas ou organizacoes (as vezes uma so). Em 

todos os casos, nota-se 0 papel fundamental de um "nucleo duro" ligado 

a algumas ONG ou instituicoes. As dificuldades sao muitas e as capaci

dades de acao limitadas. Em todos os cases, elas parecem bem poucas em 

relacao as dos grupos industriais aos quais elas se confronram. As dificul

dades nao provern tanto da realizacao das atividades propriamenre ditas 

quanta de sua realizacao em rede. Ou seja, a dificuldade esta em respeitar 

a diversidade dos participanres e a propria ideia de rede. 

Deixando fora as dificuldades financeiras, que sao compartilhadas pela 
grande maioria das redes, as outras dificuldades sao relarivas ao funciona

menro inrerno e a articulacao de uma refiexao coletiva enrre atores que 

tern interesses especlficos, as vezes contraditorios. Respeirar a diversidade 

dos parricipantes e manter a cultura de rede, isto e, um funcionamenro 

horizontal, representa urn verdadeiro desafio. A falta de parricipacao dos 

membros, os problemas logfsticos de cornunicacao, a dificuldade de siste

rnatizar a inforrnacao, os conflitos entre rnernbros ou a centralizacao do 

poder sao algumas das razoes que relativizam 0 ideal de representacao 

unica de inreresses cornpartilhados. Estas dificuldades complicam consi

deravelrnente 0 funcionamento em rcde e questionam 0 seu papel politi

co. No enranro, elas devem ser superadas para evitar que 0 lado funcional 

217 



Benjamin Buclet 

afogue 0 processo coletivo e que as redes se transforrnern em uma "super 
ONG", entrando pouco a pouco em competicao com os proprios rnern
bros na captacao de recursos no mercado do desenvolvimento. 

Considerando a atualidade de grandes projetos promovidos par algu

mas instituicoes multilaterais, como 0 URSA, que tern efeitos transforrna

dares importantes sobre a realidade socioeconornica e ambiental da 

regiao, parece urgente fomentar mecanismos de fortalecimento da socie
dade civil arnazonica. Isto signihca apoiar as organizacoes que represen
tam (diretarnente ou indlretamente) os interesses das numerosas popu
lacoes que constituem a sociedade arnazonica, plural e multicultural, para 

que elas possam expressar seu ponto de vista e participar das transfor
rnacoes regionais. 

Porern, a questao mais importante levanrada pelo estudo das redes de 
ONG na Amazonia e ligada a sua arriculacao interna. Desta ultima 

depende a maneira que as redes se constituern como portadoras de pro

postas e reivindicacoes representativas dos seus membros. As discussoes 
coletivas no seu seio, procurando 0 consenso, tern necessariamente 0 efei

to de atenuar os posicionamentos mais radicais, ou as propostas mais 
audaciosas, que podem originar-se dos membros. 0 risco e de resultar 

com urn "consenso mole", ficil de se negociar e de integrar nos progra
mas publicos, nacionais e internacionais. Nesta perspectiva, 0 papd das 
agencias de hnanciamento deve ser questionado para avaliar ate que 
ponro as redes sao interrnediarias das instituicoes internacionais, influen

ciando as politicas setoriais regionais arraves de uma aproxirnacao entre os 
espa<;:os local e internacional. Em outros terrnos, trata-se de avaliar os efei

tos da recontiguracao das agendas devida a importacao/exportacao dos 

debates, sobre as transformacoes do campo local do poder. 1550 coloca 

mais uma vez a tradicional questao da soberania nacional dos paises da 
Amazonia. 
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I SigJas 

BID Banco interarnericano de desenvolvimento 

CNUCED Conferencia das Nacoes-Unidas para 0 meio ambienre e 0 descnvolvirnemo 

COICA Coordinadora de las organizaciones indigenas de la cuenca arnazonica 

COROAID Catholic organization for relief and development 

OED Deutscher enrwicklungsdienst 

OFID Department for international development 

EBI The energy and biodiversity initiative 

FAOR Forum da Amazonia oriental 

GEF Global environment facility 

GTA Gruoo de trabalho amazonico 

GTZ Gesellschaft fur technische zusammenarbeit 

URSA Iniciariva para la integracion de la infraestrucrura regional suramerica 

IPAM Instiruro de pesquisa ambiental da Amazonia 

ISA Insrituto socioarnbiental 

ileA Azencia de coooeracao internacional do Iapao 

LIDEMA Liga de defensa del medio arnbiente 

MAMA Movirnenro articulado de mulheres da Amazonia 

OEA Organizacao dos estados da America 

ONG Orzanizacao nao governamental 

OTCA Organizacao do tratado de cooperacao amazonica 

PCTA Programa de capacitacao de recnicos e agricultores da Amazonia 

PICCSA Plataforma interinstirucional de creacion de conscnsos socio ambientales 

PIN Plano de integracao nacional 

PPM Pao para 0 rnundo 

PNUD Programa das Nacoes-Unidas para 0 desenvolvimento 

POEMA Pobreza e meio am bienre 

PI'G7 I'rograma piloto para a protecao das florestas tropicais brasileiras 

RAAA Red de accion en alternativas al uso de agroquimicos 

RAFE Red agroforestal ecuaroriana 

IlliDESMA Red de desarrollo sosrenibie y medio ambiente 

RLB Red latinoamericana de bosques 

RMA Rede mara atlantica 

SNA Sociedad nacional del ambiente 

TCA Trarado de cooperacao arnazonica 

UICN U niao m undial para a natureza 

UNICEF Fundo das Nacoes-Unidas para a infancia 

USAID United States agency for international development 

L WWF World wildlife fund 
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