
 

 

Moção pelo fortalecimento e valorização dos Mosaicos de Áreas Protegidas  

 
Proponente: 

 Rede Mosaicos de Áreas Protegidas – REMAP 

 

Encaminhar: 

            Ministério do Meio Ambiente – MMA 

Diretoria de Áreas Protegidas - Secretaria Nacional de 
Biodiversidade e Florestas – DAP/SBF  

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio 

Órgãos Estaduais de Meio Ambiente 

Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente 

  

- Considerando que no Brasil a constituição de Mosaicos de Unidades de 
Conservação e Áreas Protegidas é prevista a partir do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação - SNUC, através Lei Federal Nº. 9.985/00, artigo 26; 

- Considerando que o Plano Nacional de Áreas Protegidas, criado pelo Decreto 
5758, de 13 de abril de 2006, estabelece como meta até 2006 aprimorar a 
regulamentação dos mosaicos; 

- Considerando-se os distintos objetivos de conservação que buscam 
compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e 
o desenvolvimento sustentável no contexto regional, conforme prevê a lei; 

- Considerando que, embora se constate importantes avanços no 
desenvolvimento do conceito de gestão integrada e participativa e nos processos 
de organização, reconhecimento e implementação de mosaicos nos vários biomas 
brasileiros, estimulados por diferentes atores e instituições, as experiências 
acumuladas identificam fragilidades institucionais e operacionais que demandam 



revisão do seu marco regulatório e definição de uma política nacional mais efetiva 
voltada ao tema;  

 - Considerando que a gestão integrada de áreas protegidas são fundamentais 
para algumas políticas publicas institucionais destinadas a multiplas áreas 
protegidas, como p.e., Manejo Integrado de Fogo e Sistema Brasileiro de Trilhas 
de Longo Curso;  

Os cerca de 80 participantes do "ENCONTRO REGIONAL DOS MOSAICOS DE 
ÁREAS PROTEGIDAS DO CERRADO E CAATINGA", evento promovido pela Rede 
de Mosaicos de Áreas Protegidas – REMAP, entre os dias 10 e 11 de maio,  em 
Januária, Minas Gerais, manifestam, aos órgãos do Sistema Nacional  de Meio 
Ambiente e gestores de áreas protegidas, o apoio ao reconhecimento do 
MOSAICO VEADEIROS e o MOSAICO ESPINHAÇO MERIDIONAL – SERRA DO 
CIPÓ, visando consolidar e fortalecer a base conceitual, o marco regulatório 
para mosaicos, e definição de uma agenda conjunta voltada à implementação 
de uma política nacional que fortaleça, valorize e viabilize os Mosaicos em todo 
o país como instrumento de gestão integrada e participativa, de inclusão social, 
de conservação da sociobiodiversidade, de contribuição para o ordenamento 
territorial e valorização da identidade regional.   

 

 

Participantes do "ENCONTRO REGIONAL DOS MOSAICOS DE ÁREAS 
PROTEGIDAS DO CERRADO E CAATINGA" 

 

 

Contato: contato@redemosaicos.org.br  

Lista de presença do evento disponível sob. solicitação 
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