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1

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil distribui a presente

Proposta para análise e sugestões dos Países Signatários do Tratado de
Cooperação Amazônica. O mesmo é um subsídio para a elaboração subseqüente
do Primeiro Plano Anual de Trabalho da Secretaria Permanente da OTCA,
conforme dispõe sua "Proposta de Regulamento" (X CCA, Caracas, abril/2000,
Artigo§, Item 16). É compatível, ao mesmo tempo, com os termos do "Projeto de
Acordo de Sede" (especialmente em relação às atribuições da Secretaria
Permanente que decorrem do Artigo V, Itens 1 e Z).
SP.2

2

Durante a elaboração desta Proposta, teve-se presente a ampla

documentação produzida pelas sucessivas Secretarias Pro-Tempere deste
Tratado. Ao mesmo tempo, consultou-se parte substancial da literatura técnica
recente sobre a Amazônia, embora dispondo-se de mais informação sobre sua
porção brasileira {Amazônia Legal). Em paralelo, foram contatadas dezenas de
entidades governamentais e não-governamentais e, pelo menos, uma centena de
personalidades ligadas de algum modo ao desenvolvimento daquela Região
(legisladores, cientistas, diplomatas e docentes; servidores públicos, civis e
militares; diretores ou técnicos de ONGs. e de associações de classe, entre
outras), cujas funções guardam relação com a Amazônia, estejam ou não vivendo
("°",

em seu interior. Por fim, houve especial preocupação em considerar as posições
comuns que os oito Países Membros da OTCA têm expressado em seus próprios
Foros ou em outros Foros regionais ou internacionais, de Agendas afins com os
temas fundamentais do desenvolvimento amazônico.
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Os temas que vêm sendo desenvolvidos pelas Comissões Especiais

do TCA (saúde, educação, infra-estrutura, eco-turismo, meio-ambiente, ciência e
tecnologia e assuntos indígenas), têm vínculos com diferentes partes deste
Anteprojeto; não se inclui aqui, entretanto, qualquer consolidação daquelas
experiências.

Nem os Programas sugeridos significam, necessariamente, uma

continuidade das ações que nelas hajam sido realizadas ou já estão previstas. Há
a expectativa de que cada País Membro - em particular os que já exerceram a
Secretaria Pro Tempore do Tratado - dêem sugestões que aperfeiçoem a ligação

--

entre a atividade daquelas Comissões Especiais e este Programa de Trabalho.

'

1 - FUNDAMENTOS DESTE ANTEPROJETO

SP.4

Atributos básicos - Em se tratando de um Anteprojeto pioneiro, prévio

ao estabelecimento oficial da nova Secretaria Permanente, parece oportuno
explicitar alguns princípios e critérios que condicionaram sua elaboração. ª Há três
atributos da OTCA que se destacam como condicionantes desta Proposta:
•
a passagem de Tratado a Organização, com adoção de uma
Secretaria Permanente em substituição ao regime de Secretarias
itinerantes, marca uma inflexão relevante na história da cooperação
amazônica; assim, esta decisão de Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador,
Peru, Venezuela, Guiana e Suriname acordarem uma gestão solidária do
desenvolvimento harmônico da Amazônia, nos termos e nos limites da
OTCA, tem um valor simbólico imediato; este se esgotará em pouco tempo,
se esta mudança institucional não for acompanhada de resultados
concretos e com suficiente visibilidade;
•
após quase um quarto de século do seu aparecimento (1978), pela
primeira vez este acordo regional disporá de personalidade jurídica e terá
condições de mobilizar novos recursos para projetos amazônicos de
interesse comum dos Países Signatários; caberá à nova Secretaria
desenvolvê-los com alta confiabilidade técnica e sentido de urgência, e
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•
tendo presentes a variedade e a complexidade dos problemas da
Amazônia e, por outro lado, os limites institucionais com os quais se
inaugura a Secretaria Permanente, caber-lhe-á otimizar sua capacidade de
convocar e mobilizar parcerias, para colocar prontamente em marcha
iniciativas que sejam acordadas como mais prioritárias.
SP.5

Critérios de Elaboração - Cabe deixar registradas - sobre a base

destes atributos - algumas pautas que facilitam identificar, selecionar, precisar,
agrupar e distribuir no espaço e no tempo, o conteúdo deste Programa de
Trabalho inaugural. Os principais critérios adotados foram os seguintes:
•
vontade política: será o ingrediente sine qua non para que a nova
Organização desenvolva mecanismos de articulação das iniciativas, de
diferentes procedências, que beneficiem a Amazônia e, através delas,
adquira ritmo de realizações superior ao observado na vigência do TCA;
•
prestígio técnico: o que se venha a produzir deverá ter, desde o
inicio, um alto padrão de qualidade reconhecível pelas diferentes instâncias
de Governos, pessoal civil e militar, organismos internacionais, políticos,
comunidades científicas e empresariais, ONGs., mídia, representantes de
classe e outros segmentos da sociedade civil em cada País, em particular,
da própria Amazônia;
•
prioridade consensual: as ações da OTCA, invariavelmente
orientadas às necessidades comuns, deverão começar por projetos em
tomo aos quais possa haver maior e mais fácil consenso e, assim, serem
reconhecidas com legitimidade efetiva em cada País Membro;
•
co-participação progressiva: o novo regime jurídico do Tratado de
Cooperação Amazônica abre maior espaço para a concreção de projetos
coletivos; a Secretaria Executiva deverá ter relevante papel catalisador
nesta fase em que os oito Países acordam um novo trabalho conjunto;
•
conhecimento endógeno: na execução desta Agenda compartida
será desejável que sejam consideradas iniciativas, sugestões ou
sentimentos próprios da Região, dentro de cada País participante;
•
descentralização: tanto pela exigüidade da equipe técnica central da
Secretaria Permanente como pela variedade de problemas, percepções,
experiências e conhecimentos acumulados nos Países e, dentro deles,
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em diferentes sub-regiões amazônicas, convirá distribuir espacialmente as
tarefas da OTCA, seja mediante Programas ou Projetos específicos e
individualizados ou seja pela repartição solidária de partes ou fases de um
mesmo Programa ou Projeto, coordenado diretamente da sua Sede;
•
sintonia e liberdade: na prática, alguns dos critérios anteriores
exigirão árdua combinação de comando unificado e autonomia de
pesquisa; esta se justifica pelas heterogeneidades mencionadas no
parágrafo anterior e pela própria exigência de enfoques multidisciplinares
no tratamento dos principais problemas da área abrangida pela OTCA, o
que implica amplo e livre intercomunicação de saberes e,
•
diálogo e harmonia: esta Organização, apartando-se da tradição
usual dos Organismos Internacionais e ajustando-se à prática mais
moderna, precisará converter-se em uma hábil gestora e catalisadora de
"redes" múltiplas, para pesquisas ou para execução de projetos concretos,
com o que necessitará fazer do diálogo interinstitucional sua ferramenta por
excelência para a construção de consensos e para a consolidação desta
nova fase, histórica, da cooperação amazônica.

SP.6

Linhas de Atuação - Tendo presentes a natureza da Secretaria

Permanente e a definição dos dois principais postos (Secretário-Geral e DiretorExecutivo), há vantagens em desmembrar este Programa de Trabalho em duas
linhas de atuação. As ações dispostas em cada uma delas se completam, muitas
vezes são interdependentes e exigirão, oportunamente, uma programação
cronológica fina. São as seguintes as linhas sugeridas, supondo-se que a primeira
dependa preferencialmente do Secretário-Geral, enquanto o Diretor-Executivo

-

poderá assumir a responsabilidade principal pela segunda:

1

•
Desenvolvimento institucional: Alojam-se aqui propostas de ações
que se referem à consolidação imediata da Secretaria Permanente, como ·
sede física da OTCA, e aos fortalecimentos da sua imagem externa e da
sua rede principal de relações institucionais e,
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•
Prestação de serviços aos Países Membros: Estão dispostos, nesta
segunda perspectiva, programas e subprogramas que respondem mais
diretamente às necessidades urgentes da Amazônia como um todo,
segundo expressões recolhidas em diferentes fontes.
SP.7

Programas e Sub-Programas - Em ambas "Linhas de Atuação", os

textos de cada Programa individualizado incluem, concisamente, descrições de
atividades e algumas das razões que as justificam.

4

Admite-se que, em versões

revisadas deste Anteprojeto, tais textos receberão maior detalhamento.

As

referências dos Programas da Secretaria Permanente, na primeira destas "Linhas
de Atuação", se iniciam com "PSG" (Programas do Secretário-Geral); as da outra
"Linha" começam com "PDE" (Programas da Direção Executiva). Este é um mero
recurso para organização deste documento e em nada altera o quadro de
responsabilidades oficiais, estabelecidas para cada um destes dois postos
,I""'

principais da Secretaria Permanente da OTCA.

li. - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (AÇÕES PSG-10 /PSG-20)

SP.8

As ações previstas se abrem aqui em dois grupos principais. No

primeiro, estão concentradas quatro categorias de tarefas que apontam ao
FORTALECIMENTO DA SECRETARIA PERMANENTE (PSG-10), fortalecendo-a
em matéria de recursos materiais e humanos ou de recuperação dos
antecedentes histórico-administrativos do TCA.

No segundo, esboça-se uma

ESTRATÉGIA DE ORÇAMENTO PLURIANUAL

(PSG-20), com dois tipos de

responsabilidades, ambos referidos à estabilização e à projeção de recursos
financeiros.
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PSG-1O - FORTALECIMENTO DA SECRETARIA PERMANENTE

PSG-11 - Estabelecimento da Sede Definitiva

SP.9
'

-

Dentro do propósito, já antecipado, de que convirá a OTCA começar

a apresentar resultados concretos em prazo o menor possível, tratar-se-ia aqui de
acelerar as iniciativas tendentes a alojá-la em seu endereço permanente.

6

Esta

tarefa se abre em seleção, negociação, posse e uso do novo local e em habilitá-lo
para desempenho eficiente da Organização.

Seu não cumprimento, com

qualidade e em prazo oportuno, pode redundar em maiores custos de
equipamento fixo, além de prejudicar - embora parcialmente - a execução de

r

cada um dos três próximos Programas.

PSG-12 - Seleção e Contratação de Quadros Técnicos

r-

r-

SP.10

O Orçamento inicial da OTCA, se constituído apenas pelas quotas

acordadas entre seus Estados Membros, exigirá dotá-la de pessoal técnico próprio
muito reduzido. Identificação, escolha, negociação, contratação e operação desta
equipe central assumem o caráter de tarefa especialmente crítica.

Esta tarefa

deverá estender-se no sentido de explorar e viabilizar uma razoável ampliação
deste quadro de profissionais mediante, entre outras alternativas: (i) cessão de
técnicos de Países membros, às suas expensas, por prazos determinados e
responsabilidades pré-estabelecidas; (ii) incorporação de estagiários, sem custo
para a Organização, procedentes de outras entidades em decorrência de acordos
específicos; (iii) contratação de funcionários custeados por novos Projetos que a
Organização venha a acordar para execução conjunta com outras instituições e,
(iv) recursos humanos suportados por acordos de Cooperação Internacional
(Técnica ou Econômica), para apoio às suas linhas prioritárias de trabalho.
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PSG-13 - Equipamento Computacional e "Rede OTCA"

SP.11

Esta atividade implica a seleção e obtenção de recursos modernos

para processamento de dados e a concepção, dimensionamento, seleção de
softwares, programação, testes-piloto e posta em marcha de facilidades (de alto
desempenho) para todos os requerimentos de computação eletrônica da
Organização, técnicos e administrativos; em seu próprio âmbito ou no de suas
relações com instituições consorciadas ou com a Internet.

Supõe-se que um

esforço específico da Secretaria-Geral, com este espírito, possa viabilizar a
execução deste Programa com recursos adicionais aos do Orçamento regular. O
nível de desempenho desta atividade condicionará a qualidade e o ritmo com os

-

quais outros Programas, aqui presentes, poderão ser realizados.

SP.12

Em essência, condições próprias de processamento serão vitais para

que a OTCA opere bem em seus papeis de reunir, compatibilizar, complementar,
dar consistência e disseminar as modalidades de informações eletrônicas que se
revelem essenciais para o desenvolvimento harmônico do patrimônio amazônico.

r:

Muitas já estão disponíveis em fontes as mais dispersas, nos oito Países ou no
Exterior; outras exigirão elaboração. Equipamentos, programas e especialistas
em processamento moderno e veloz de dados serão também indispensáveis para:
(i) conhecer e acompanhar numerosos estudos e pesquisas que se realizam sobre
a Região; (ii) otimizar seu uso e sua interação e, (iii) assessorar pesquisadores
potenciais, em relação a riscos de redundâncias ou às prioridades do momento.

PSG-14 - Reunião de Arquivos e Balanço de Atividades do TCA

SP.13

Por fim, considera-se que o Secretario Geral necessitará, no menor

prazo possível, supervisionar este trabalho no qual se prevê recuperar, ordenar,
compatibilizar, corrigir e completar a memória institucional do TCA. Isto implica o
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esforço de mobilizar - em cada uma das Partes Contratantes, sobretudo nas que
exerceram a Secretaria Pro-Tempore - equipes locais que se dediquem com
intensidade, dentro de prazos razoáveis pré-acordados, a este levantamento e à
sua retransmissão à Secretaria Permanente (no possível, também em meio
eletrônico adequado).

Convirá elaborar, previamente, critérios mínimos que

assegurem homogeneidades de propósitos e de resultados, em todo o espectro

r:

r

deste esforço coletivo. O mesmo se desdobrará, necessariamente, na recopilação
de informações referidas: (i) às Cúpulas Presidenciais realizadas; (ii) aos órgãos
diretivos do Tratado , portanto às Reuniões dos Ministros de Relações Exteriores e

r»

do Conselho de Coordenação Amazônica; (iii) a cada uma de suas sete

r-

Comissões Especiais (CEEDA, CETICAM, CETURA, CESAM, CEAIA, CEMAA e

r·

CECTA) e, (iv) a outros eventos e resultados promovidos pelo TCA.. A avaliação
final que esta atividade propiciará será básica para dar maior precisão a este
Programa de Trabalho e, sobretudo, para desconcentrar tarefas entre os oito
Países Membros (no espírito do parágrafo SP.§, subtítulo "descentralização").

PSG-20 - ESTRATÉGIA DE ORÇAMENTAÇÃO PLURIANUAL
,,.....,

r:

SP.14

O cumprimento dos encargos do Tratado de Cooperação Amazônica,

sob sua nova formatação jurídica (uma Organização permanente), avançará
mediante "Planos de Trabalho Anuais", conforme decisão unânime das Partes
Contratantes. A maioria deles, porém, envolverá iniciativas da própria Secretaria
Permanente ou diretamente dos Países, que se estenderão por períodos dilatados
de tempo. Nestes casos, a única forma de assegurar continuidade e coerência ao

-

'

desempenho da OTCA será provê-la de recursos financeiros suficientes e
oportunos. O sistema oficial de quotas permitirá atender, apenas, uma fração
destas necessidades.

Esta circunstância exige que ações específicas sejam

programadas, pelo menos, nas três perspectivas seguintes, que se completam.
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PSG-21 - Regularização do Sistema de Quotas
("".

r
SP.15

A vontade política dos oito Países Membros levará ao provimento

dos recursos básicos do Orçamento regular.

Como é da tradição gerencial e

contábil dos principais organismos internacionais da América Latina (incluindo os
do Sistema das Nações Unidas), a OTCA aprovará gastos após comprovar que os
recursos correspondentes já estarão disponíveis em seu Caixa. A pontualidade
das contribuições será decisiva para assegurar níveis mínimos de desempenho
regular. Neste domínio da gestão financeira, poder-se-á incluir a tentativa de obter
recursos extras para um Fundo rotativo de operação corrente, capaz de sustentar
oscilações eventuais nos aportes de quotas. ' Ainda que dotada de personalidade
jurídica, será difícil para a Secretaria Permanente converter-se em sujeito de
crédito e mobilizar eventuais recursos de origem bancária, mesmo que operações

r-

desta natureza venham a ser-lhe autorizadas. A criação deste Fundo passa por

rr:

doações ou recursos similares que lhe sejam transferidos sem ônus.

PSG-22 - Operações de Mercado

SP16

Este Programa faz referência a uma alternativa de captação de

recursos que ajude a complementar, saudavelmente, o Orçamento limitado pelo
sistema de quotas.

Há oportunidades de venda de bens e serviços.

Poderá

adquirir relevância (i), eventual comercialização de artigos amazônicos, lançados
no mercado como parte da política de consolidação financeira.

Na medida em

que ganhe eficiência e confiabilidade em reunir um acervo de informações básicas

-

sobre a Amazônia como um todo, a OTCA (ii) poderá estabelecer taxas pela
remuneração de alguns direitos de acesso e, (iii) cobrar por atividades de
capacitação que venha a oferecer. Estas alternativas implicam um comando mais
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Entende-se, neste

Anteprojeto, que tais alternativas não são um desvio dos fins da nova Organização
e constituem opções legítimas da estratégia de fortalecimento dos seus recursos
próprios. A hipótese central é que se estes recursos não alcançam um volume
crítico mínimo, dotado de regularidade e previsibilidade no médio e longo prazo,
os propósitos fundamentais da OTCA resultarão de fato comprometidos.

PSG-23 - Negociação e Contratação de Parcerias

SP.17

Por outro lado, registra-se a oportunidade de acordos de co-

financiamento para projetos específicos.

Esta opção implica realizar trabalhos

conjuntos, (iv) financiados diretamente pelas entidades com as quais se associe
ou, (v) sustentados por alguma modalidade de custos compartidos. Esta busca,
negociação e contratação de parcerias é também recurso essencial, de médio e
longo prazo, da sua política de desenvolvimento institucional. Seu êxito estará
condicionado à imagem que a OTCA projete entre entidades e especialistas que
operam com a realidade amazônica (mediante estudos e pesquisas ou por ações
concretas). E, obviamente, dependerá da eficiência do seu próprio desempenho.
SP.18

Poderão se constituir como eventuais parceiros diferentes instâncias

de Governo nos Países Membros (nacionais, regionais ou locais), organismos
internacionais,

ONGs.,

institutos

de

pesquisa,

entidades

eciesiásticas,

representações de população tradicional, organizações culturais, Universidades,
associações de classe e, especialmente, os muitos segmentos do setor privado.
Neste último caso, a identificação e a elaboração criteriosa de projetos de possível
interesse comum (OTCA - empresas privadas), serão elementos-chave para
respaldar os contratos de parceria.

Banco Mundial, BID, CAF, FAO, OEA e

PNUD, são exemplos de organismos multilaterais que podem, também, brindar
apoios técnicos e financeiros à nova Organização.
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Ili. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PAÍSES (AÇÕES PDE-10 A PDE-30)

SP.19

As ações estão contempladas em três grupos.

No primeiro, há

quatro Programas que se referem ao ACERVO DE INFORMAÇÃO BÁSICA (série
PDE-10), e cada um abre novas possibilidades de apoio técnico aos oito Países
Membros.

No segundo, situam-se cinco Programas que constituem o núcleo

principal das atividades-fim da OTCA, sob a designação geral de COOPERAÇÃO
E INTERCÂMBIO (série PDE-20). No último grupo, de PROJETOS ESPECIAIS E
IMPLEMENTAÇÃO (série PDE-30), são incluídas algumas ações especialmente
estratégicas e uma programação preliminar de execução, com cronogramas de
curto e médio/longo prazo, ainda muito agregados.

PDE-10-ACÊRVO CONSOLIDADO DE INFORMAÇÃO BÁSICA

PDE-11 - Cartografia e Estatísticas Regionais

SP.20

No plano técnico, um projeto prioritário da nova Organização se

refere à elaboração de documentação cartográfica da sua área de abrangência.
,-..,

Após 21 anos de vigência do TCA carece-se de um mapa sinóptico de razoável
confiabilidade, com contornos da Amazônia em cada um dos seus oito Países.
Este trabalho precisará se revestir de certas peculiaridades. Por um lado, seus
produtos, (i) deverão ser vistos como "informação perecível", portanto sujeitos à
atualização sistemática e, assim, (ii) ser concebidos como função permanente da

OTCA, não necessariamente realizados por sua própria equipe profissional. Por
outro lado, (iii) ser desmembrados em tarefas com variado grau de detalhamento
(indo-se desde cartas sintéticas, em escalas situadas entre 1:15.000.000 e
1:10.000.000, até mapas detalhados para áreas menores, em escalas que
poderão alcançar 1:50.000 ou, eventualmente, precisões ainda maiores).

MRE/DAM-11
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Sem que se disponha desta cartografia de base, continuará

imprecisa até a informação, elementar e necessária, sobre áreas e populações.
Com apoio dos oito Países será possível concluir, em breve, um primeiro mapa
sintético, pelo menos com a divisão político-administrativa da área "TCA". Bastará
que comuniquem a OTCA novos ajustes dos limites das suas "áreas amazônicas",
para que se possa manter esta carta sinóptica com razoável atualização.
SP.22

Depois, produzir-se-ão reedições detalhadas de mapas temáticos.

Podem exibir bacias hidrográficas (da Amazônia e do Orinoco, neste caso, do
território abrangido pelo TCA), cobertura vegetal, zonas de reserva e preservação,
áreas indígenas, infra-estruturas, entre outras informações indispensáveis. Entre
outras ONGs., o ISA (Instituto Sócio~Ambiental, São Paulo) tem experiência em
matéria de cartografia amazônica e pode se converter em parceira na condução
desta tarefa. Os resultados alcançados serão determinantes para todo trabalho
futuro de dados amazônicos georreferenciados.
r

Aquela ONG já liderou,

recentemente, um encontro com especialistas de Países amazônicos, discutindose um intercâmbio relevante destes dados e lançando-se as bases de uma Rede

"

1

de Cooperação Amazônica neste domínio da informação.
SP.23

r
Í'

Em paralelo, porém sobretudo após algum avanço no mapeamento

atualizado da Região, a OTCA deverá pôr em marcha esforços específicos para
reunir, articular, atualizar e disseminar registros estatísticos disponíveis. Embora
com variações de um País a outro, os já acumulados são significativos ( e já
figuram em algumas dezenas de Bancos de Dados).

Esta é uma tarefa

relativamente simples, que pode ser agilizada no início da Secretaria Permanente.
De partida, identificar-se-ão as principais fontes disponíveis e as informações que
reúnam; logo, convirá constituir Bancos de Dados próprios, preferivelmente em
estruturas de redes e não como projetos autônomos e isolados desta Secretaria.
Pode esta se constituir na principal fonte de informações sobre as condições
econômicas e sociais da Amazônia como um todo.

,,-.,

r:
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PDE-12- Articulação de Registros e Acessos Bibliográficos

rSP.24

Outra atividade que pode ser disparada em paralelo às demais, já ao

início da OTCA, é conhecer os principais patrimônios bibliográficos disponíveis
sobre a Amazônia, dentro ou fora da sua área de abrangência. Pouco a pouco, a

r-

nova Organização deverá preparar-se para assessorar os Países Membros em
relação aos mesmos e desenvolver acordos de acesso.

Trata-se de ação

pendente, também, do equipamento computacional de alto desempenho que a

r.

nova Secretaria deveria montar. O volume de registros atingirá algumas centenas
de milhares entre livros, artigos, teses, ensaios, periódicos, "sites", etc. A OTCA,
de todo modo, será a primeira instância supranacional dedicada exclusivamente à
Amazônia e, como tal, um "lócus" adequado para ancorar ou catalisar esta tarefa.

PDE-13- Rol de Instituições de Interesse Amazônico

-

'

SP.25

Como subproduto das duas tarefas anteriores e, em parte, com

elaboração específica, convirá montar um núcleo de informações sobre milhares
de entidades que operam: (i) com um ou mais segmentos de estudos e pesquisas
sobre a Amazônia; (ii) atuando diretamente na Região, com impacto apreciável em
seu desenvolvimento econômico ou social; (iii) capacitando pessoal público ou
privado em temas amazônicos, (iv) financiando

seus projetos e/ou (iii)

concebendo, instrumentando ou executando políticas de alcance público. Trata-se
de trabalho possível, que culmine com uma taxonomia destas entidades, cujos

r·""'

registros possam ser recuperados, também, segundo especialidades ou âmbitos
de atuação.

No Exterior, há múltiplos centros que detêm ampla e atualizada

informação sobre a Região e, pouco a pouco, devem ser aqui incluídos.

MRE/OAM-ll
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Razão social, endereços (também no Exterior, quando seja o caso),

datas de criação, natureza, objetivos e formas de operação, nichos de excelência
(quando os houver), contatos, origens de seus recursos, dimensões do quadro de
pessoal, entre outros dados, podem constituir a essência de cada registro.
Estima-se que a OTCA poderá apoiar os Países Membros indicando pessoas

('•

jurídicas com experiências específicas em temas por eles demandados. Os dados
assim reunidos auxiliarão, ao mesmo tempo, a tarefa de seleção, negociação e
contratação de possíveis parcerias (reveja-se o Programa PSG-23).

PDE-14 - Cadastro Consolidado de Expertos

-

SP.27

Este quarto Programa se beneficiará, naturalmente, com a execução

dos anteriores e, ao mesmo tempo, os complementará. Trata-se de montar uma
"base

de

dados"

(roster),

de

especialistas

em

temas

amazônicos,

independentemente do domínio social, político, científico, tecnológico

ou

artístico/cultural no qual se desempenhem. Apoios locais dos Países Membros
podem permitir um rápido avanço neste sentido, brindando a oportunidade de se
prestar um novo serviço, disseminando esta informação quando encomendada.
Ao lado dos resultados da tarefa anterior (PDE-13), a execução deste Programa
(também sujeito à atualização contínua), irá facilitar incontáveis atividades de
intercâmbio e cooperação.

Poderá ser ainda adaptado para operar como um

"banco de talentos" e colaborar para o avanço da pesquisa científica e tecnológica
na Amazônia. A atual aplicação pelo CNPq da "Plataforma Lattes" pode ajudar o
desenho deste Programa; o mesmo se enriquecerá, também, com projetos
similares de outros Países Membros. Um aspecto delicado será, sempre, o de
prover este serviço nas quatro línguas oficiais do TCA, o que terá de ser
contemplado como um objetivo rumo ao qual se evoluirá pouco a pouco.

-
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PDE-20 - COOPERAÇÃO E INTERCÂMBIO

SP.28

Em certa medida, os 11

Programas até aqui individualizados

apontam a atividades-meio: habilitam a Secretaria Permanente para começar a
operar com mais efetividade e maior aproximação com os Países Membros.
Neste último conjunto de Programas são tratados temas mais específicos e que se
destacam na Agenda de prioridades da Amazônia, conforme expressões que são
recolhidas ao longo de sua área de abrangência.
considerações.

Cabe ter presentes duas

Primeira: estão discriminados, a seguir, cinco conjuntos de

atividades mais "abertas", cuja pormenorização deverá ser objeto de consideração
em cada revisão futura deste Anteprojeto.

Segunda: esta versão inicial de

Programa de Trabalho utiliza mais exemplos do Brasil, onde foi elaborada; supõese que ao circular entre os demais Estados Contratantes do TCA, cada um irá
assinalando como pode ou prefere participar da sua execução.

Em geral, os

parágrafos finais, de cada Programa, estão reservados para possíveis ofertas de
cooperação procedentes do Brasil.

PDE-21 - Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino

SP.29

Cria-se, com a OTCA, um espaço sul-americano ideal para integrar e

promover o diálogo científico sobre a Amazônia.

Este pode ser estreitado ao

longo da cadeia do conhecimento apesar de que, em toda sua extensão, haja
ponderável diferenciação entre os oito Países Membros.

Há pelo menos três

pontos que respaldam esta cooperação: (i) há amplo campo de interesses

r:
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comuns; (ii) há nichos de conhecimento e de experiências em todos eles, que
justificam maior intercomunicação e, sobretudo, (iii) há incontáveis pesquisas que
só podem se realizar plenamente mediante acordo entre países amazônicos.
SP.30

O fato de ser a OTCA uma construção jurídica supranacional

favorece o exercício do seu "poder de convocação" (reveja-se o parágrafo SP.1);
atributo fundamental para que possa colaborar na concepção e execução de uma
política amazônica de cooperação científica. Embora esta possa estender-se a
todo o espectro da pesquisa e do conhecimento científico, pode haver
conveniência em se definir alguns campos preferenciais, de inegável importância a

r

médio e longo prazo.

No entendimento de que seus conteúdos podem ser

ampliados e de que interagem uns com os outros e, ainda, sem hierarquizá-los por
urgência, alguns destes campos são os seguintes:
•
ecossistemas, envolvendo identificação básica, caracterização e
delimitação georreferenciadas, biologia de ecossistemas, balanço de
"serviços" e impactos globais;
•
clima, com análise de mudanças, monitoramento e gestão ambiental,
previsão de tempo (curto prazo) e climática (médio e longo prazo);
•
água, estendendo-se a pesquisa básica, regimes hidrográficos,
controle de qualidade, gestão de bacias hidrográficas e, com destaque,
análise e controle de cabeceiras;
•
saúde, incluindo investigação das doenças típicas (malária, febre
amarela, hanseníase, gastrointestinais, entre outras); definição de
profilaxias e terapias específicas; controle biológico de vetores;
•
cultura, abrangendo âmbitos tão diferenciados como são os da
pesquisa de sítios arqueológicos; línguas/dialetos, artes tradicionais e,
•
fauna e flora, taxonomias, levantamento e monitoramento de
espécies em diferentes meios (terra firme, várzeas, meio aquático, etc.),
papéis que cumprem na cadeia biológica {predadores, polinizadores etc).
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Cabem neste Programa (PDE-21), cooperações para resultados de

aplicação mais direta ou imediata. Em alguns dos temas será possível avançar
rumo às aplicações tecnológicas e, eventualmente, à fase de inovação efetiva no
sistema produtivo regional. Como exemplo, no campo da biotecnologia, uma vez
identificados alguns princípios ativos, seria desejável fomentar a intercomunicação
científica para o processamento de produtos e, idealmente, até etapas mais
avançadas (testes clínicos e produção de fito-fármacos, fito-cosméticos etc.).
Numa extensão do estudo dos ecossistemas, poderá a OTCA intercomunicar os
saberes disponíveis para a identificação minuciosa de áreas críticas, nas quais
haja urgência de conservação ou reserva ambiental (trabalhando-se, portanto, a
escalas mais reduzidas). Há áreas fronteiriças, entre os Países Membros, que
demandam imediatamente este cuidado, um âmbito no qual a cooperação - nos
termos acordados pela OTCA - parece ser insubstituível.

-

SP.32

Dentro desta orientação pragmática, há numerosas oportunidades

para a Secretaria Permanente exercer um efeito acelerador das decisões
conjuntas dos Países Membros.

Em infra-estrutura urbana, de transportes e

comunicações há alternativas técnicas para exame comum. A ligação energética
das Bacias do Amazonas e do Orinoco é outro tema de destaque nesta Agenda de
cooperação regional. Igualmente, atividades regulares de monitoramento remoto
e controle de tráfego aéreo.

Em matéria de agro-silvicultura, a exploração de

oportunidades comuns e a adoção de políticas harmônicas são outros pontos a
considerar. Trata-se, pois, de lista aberta, sujeita a acréscimos e mudanças.
SP.33

Instituições brasileiras revelam-se favoráveis a ingressar nesta rede

potencial de cooperação. Sem prejuízo de outras inclusões futuras, as seguintes
entidades já alcançaram desenvolvimento que pode beneficiar outros Países
Membros, em grandes temas que transcendem, em muito, este espaço regional:
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•
CPTEC: O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos,
ligado ao INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Ministério da
Ciência e da Tecnologia), desenvolve programa que se destaca entre os
mais importantes do Mundo, havendo benefício mútuo em sua possível
cooperação com outros Países Membros da OTCA;
•
LBA (Large Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazonia):
coordenado pelo CPTEC /INPE, este Projeto conta com respaldo de
organismos da Europa e dos Estados Unidos e atende ao previsto na
Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas (Rio-92); investiga a
Amazônia como "entidade regional": como suas mudanças no uso da terra
e do clima a afetam dos pontos de vista biológico, químico e físico,
(condicionando sua sustentabilidade), e qual é sua influência global;
•
IAI-DIS: sigla que designa outro Projeto INPE, este associado ao IAI
(Instituto lnteramericano para Pesquisa em Mudanças Globais), para
implantação e operação, no Brasil, do primeiro núcleo de um sistema
internacional de dados científicos relevantes para pesquisas de mudanças
globais; observe-se que o IAI é organismo internacional com sede em São
José dos Campos, disposto a colaborar com a OTCA, com a qual tem
afinidades de desenho institucional e alguns objetivos afins;
•
LNCC (Laboratório Nacional de Computação Científica): desenvolve
várias linhas de trabalho nas quais há espaços para colaboração mútua
com a OTCA; em particular, por coordenar a concepção e o processamento
de um modelo integrado, quantitativo e de natureza interdisciplinar, que
articule dados da Amazônia sobre ecossistemas, dinâmica populacional,
geo-processamento e prospectiva climática e,
•
CAMREX ( Carbon in the Amazon River Experiment): Neste Projeto,
coordenado pelo CENA ( Centro de Energia Nuclear na Agricultura,
USP/Piracicaba), com o apoio da Universidade de Washington, está em
curso um dos estudos mais completos e atuais sobre hidrologia, no qual há
benefícios mútuos em cooperar com outros Países Amazônicos.

r

r:

SP.34

Por fim, no referente ao ensino e treinamento, a história pregressa do

TCA é mais densa em colaborações concretas.

Especialmente entre os seis

r
r
r

estudo e intercâmbios de estudantes, tanto em graduação como em pós-

r

graduação. Este Programa deve resgatar esta tradição e ampliá-la em áreas

r-

Países de línguas neolatinas, registram-se apreciáveis concessões de bolsas de
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agora apontadas como prioritárias. As propostas imediatamente anteriores (sobre
Cooperação Científica e Tecnológica), oferecem pautas para esta atualização,
tanto sobre temas como sobre algumas das instituições que podem aqui participar.
SP.35

A UNAMAZ (Associação das Universidades Amazônicas), deve ser

contatada através da sua sede atual na Venezuela. Sua experiência deve ser
recolhida pela Secretaria Permanente e sua rede de Universidades pode ser
recuperada, atualizada e ampliada. É oportuno revitalizar sua atuação no ensino e
no treinamento; por outro lado, seria desejável ampliá-la a novos projetos de
pesquisa compartida, que venham a ser catalisados pela OTCA. Esta ação ajuda
otimizar o uso das especialidades disponíveis na Amazônia e promover uma
descentralização do presente Programa de Trabalho (reveja-se o parágrafo SP.fü.
SP.36

No tocante à colaboração brasileira, há dois níveis a considerar. Por

um lado, a ABC - Agência Brasileira de Cooperação, ligada ao Ministério das
Relações Exteriores, tem tradição em apoiar a recepção de bolsistas da Região
amazônica. Órgãos como o CAPES e o CNPq merecem destaque nesta linha de
colaboração; aquele, inclusive, oferece facilidades de ingresso à Universidade,
fora do sistema de exigências aplicadas aos próprios postulantes nacionais. Por
outro, são muitas as organizações da própria Amazônia Legal que já atuam na
oferta de oportunidades de ensino e capacitação.
SP.37

O Museu Goeldi, o INPA, o NAEA e outras instituições registram

relevantes colaborações neste sentido e estão abertas a ampliá-las sob a égide da

r:

O TCA. Algumas delas dispõem de cursos de mestrado e doutorado, que abrem
oportunidades de colaboração amazônica. Três exemplos são os Programas: (i)
Doutorado em Trópico Úmido (do INPA); (ii) Biotecnologia Agroflorestal (da FUA
/Universidade da Amazônia) e (iii) Pós-Graduação em Antropologia (da UFRJ). A
ADA, a ANA, a ANEEL, a Embrapa, a Fiocruz, o lbama, o IBGE, o IPEA, o projeto
SIVAN, além de várias Universidades, dentro e fora da Amazônia Legal, podem

r-
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somar-se a pontos específicos desta nova Agenda de cooperação no ensino, em
intercâmbios de interesse recíproco dentro da OTCA. Há consenso regional sobre
a urgência na formação de jovens e na descoberta de novos talentos, que ajudem
a Região se desenvolver no âmbito da ciência e da tecnologia.

PDE-22 - Intercâmbio e Disseminação de Experiências

SP.38

Enquanto a cooperação científica do Programa anterior se referia a

temas ou a projetos de repercussão global, ultrapassando as fronteiras da própria
Amazônia, este Programa reúne possibilidades de cooperação horizontal menos
abrangentes.

Trata-se, novamente, de lista aberta, a ser progressivamente

complementada. Uma revisão minuciosa das Atas do Conselho de Coordenação
Amazônica e das suas sete Comissões Especiais deve fortalecer este Programa
(conforme parágrafo SP.13). Há três campos de colaboração que, mais adiante,
,I'"'

estão destacados como Programas específicos

(zoneamento econômico-

ecológico, integração fronteiriça e populações tradicionais). Assim, a continuação,

o texto deste Programa (PDE-22), deve ser interpretado como mera amostra de
outras muitas possibilidades que nele se abrem.
SP.39

Embora diferenciadas, há experiências dos oito Países, em setores

os mais diversos, que podem ser objeto de comunicação e fertilização cruzada.
Muitas resultam da cooperação técnica internacional (bi ou multilateral); nestes
casos, há variedade de métodos na abordagem de problemas similares,
enriquecendo-se a experiência regional sob este outro ponto de vista. Sem ordem
de prioridades, os seguintes temas ilustram possíveis focos de intercâmbio:

rr
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r

•
Monitoramento de queimadas, já se dispõe de informações por
sensoriamento remoto que permitem quatro atualizações por dia; esta troca
ajudará o acompanhamento do manejo florestal;

•

Controle de desmatamento e comércio de madeiras: medidas
testadas com este fim, inclusive experiências de Licenças Ambientais em
Propriedades Rurais, Certificação Ambiental e Planos de Manejo;
•
Economia urbana: diferentes projetos voltados ao desenvolvimento
industrial, do comércio, do turismo e de outros serviços; há provas de que
colaboram em reduzir a pressão antropomórfica sobre a floresta;
•
Legislação ambiental: balanço de similaridades e diferenças entre
Países Membros, que facilite eventual progressão a enfoques comuns; a
OTCA pode colaborar para "ações em bloco", dos Países Membros, em
Foros internacionais de especial interesse para a Amazônia;
•
Seqüestro de carbono: intercomunicação de resultados obtidos neste
tema, fora das pesquisas mais globais antes mencionadas; são eles
abundantes e dispersos em toda a Região;
•
Infra-estrutura econômica e social: difusão de soluções testadas em
núcleos urbanos diferenciados da Região, cuja população tende a
incrementar-se sensivelmente; neste caso, cabe considerar também o
projeto IIRSA (Iniciativa para Integração da Infra-estrutura Regional Sulamericana), oriundo da Reunião de Cúpula de Presidentes da América do
Sul (Brasil, setembro de 2000), atualmente sob promoção conjunta do BID,
CAF e FONPLATA;
•
Delimitação e cadastro de reservas ambientais: há práticas varias,
com oportunidades fecundas de intercomunicação de resultados;
•
Manejo de várzeas e controle de poluição, tema em que haverá
benefício coletivo com a disseminação das experiências nacionais e,
•
Desenvolvimento pesqueiro: com espaços para maior colaboração
tanto em pesca artesanal como industrial; Reino Unido (DFID) e Alemanha
(GTZ), já brindam respaldo a alguns projetos na Região; há oportunidades
de intercâmbio nas experiências concretas de captura, processamento e
comércio e também no desenho de políticas.
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Nestas e em algumas outras áreas temáticas de interesse amazônico

o Brasil recolheu experiências relevantes que pode intercambiar através da OTCA.
Como se observa, alguns dos projetos mencionados ajudam a Secretaria
Permanente em seus esforços para consolidar esta Organização (revejam-se os
parágrafos SP.§ e SP.Z). A seguir, estão registrados apenas alguns exemplos:

r

•
PPG7 (Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do
Brasil): este Programa, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente,
conta com apoio direto do G7, da União Européia e do Bando Mundial;
iniciado em 1991, acumula uma década de experiência em: (i) política de
redução do desmatamento; (ii) harmonização de objetivos econômicos e
ambientais na exploração da Amazônia; (iii) conservação da biodiversidade
e, (iv) geração de novos conhecimentos e tecnologias para seu
desenvolvimento sustentável; admite-se que o fato da OTCA dispor de
personalidade jurídica (reveja-se o parágrafo SP.1), lhe permita converterse em um ator regional, capaz de estender resultados positivos deste
Projeto a outros Países amazônicos;
•
BCDAM ( Sistema de Bases Compartilhadas de Dados sobre a
Amazônia): em conexão com o Projeto anterior, a Secretaria de
Coordenação da Amazônia, do MMA, montou este sistema ao qual já se
incorporaram 66 instituições governamentais; trata-se de realização que
pode ser de utilidade para os demais Países; há outras bases de dados
desenvolvidas no Brasil que, também, podem ser compartilhadas;
•

r

HIDROGEO (Sistema de Informações Georreferencíadas de Energia
e Hidrologia): uma delas é a que constitui este Sistema, montada pela
ANEEL /Agência Nacional de Energia Elétrica; a Bacia "1" corresponde
precisamente à Bacia Amazônica (tomada com 6, 1 milhões de km2); há
mapeamento que permite o acesso imediato aos seguintes dados: bacias e
sub-bacias, telemetria, qualidade da água, pluviometria, sedes municipais,
rodovias, solos e vegetação (tudo em escala 1:7.000.000);
•
BADAM (Banco de Dados sobre a Amazônia): este outro sistema
está em desenvolvimento pela ADA /Agência de Desenvolvimento da
Amazônia, que prosseguiu labor iniciado pela SUDAM (Superintendência
de Desenvolvimento da Amazônia, recentemente extinta); reúne informação
estatística produzida pelos principais órgãos que operam na Região e se
mantém em atualização contínua;
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•
EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária): esta
entidade, reconhecida como centro de excelência em seu âmbito de
pesquisas, tem resultados expressivos sobre a Amazônia; parte deles já
vem sendo objeto de colaboração com o CIAT (Centro lntemacional de
Agricultura Tropical), com sede na Colômbia, e

rr

•
HiBAM (Projeto Hidrologia da Bacia Amazônica): executado pela
ANA /Agência Nacional de Águas, põe em marcha estudos e pesquisas
sobre as peculiaridades hidrológicas e geoquírnicas desta Bacia, contando
com o patrocínio da ANEEL, da Universidade de Brasília e do IRD l lnstitut
de Récherche pour /e Développment, da França; este Projeto abre outra
frente de cooperação horizontal dentro da OTCA.

PDE-23 - Zoneamento Ecológico Econômico

SP.41

Este Programa se refere a um dos mais importantes instrumentos de

orientação do desenvolvimento harmônico da Amazônia. Há experiência regional

rr-

r
r

neste tema, com variação de métodos, de avanços obtidos e mesmo de objetivos
perseguidos.

Vários eventos regionais (inclusive do TCA), já propiciaram

intercomunicação, embora de forma fragmentada e descontínua.

A OTCA se

converte em foro privilegiado para aperfeiçoar este intercâmbio e abrir espaço
para projetos de execução coletiva, de dois ou mais Países Membros.

SP.42

De fato, o interesse regional neste Programa se bifurca. Do ponto de

vista técnico, o zoneamento se converte em instrumento ideal para conciliar os
projetos de exploração econômica da Amazônia com os princípios modernos do
desenvolvimento sustentável.

Do ponto de vista político, é essencial para a

elaboração de leis e regulamentos ambientais; a delimitação precisa de áreas de

r:

reserva ambiental ou a demarcação de áreas indígenas. Sob qualquer ótica, cabe
concebê-lo corno instrumento vivo, sujeito ao monitoramento contínuo e a ajustes
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progressivos. Importa, ainda, discriminar e compatibilizar as múltiplas "escalas"
presentes em cada zoneamento.

Este último aspecto exige compatibilizar

diferentes instâncias de Poder, porquanto os interesses nacionais, regionais e
locais nem sempre são harmônicos no que se refere a este zoneamento.
SP.43

O Brasil acumulou diferentes experiências, pondo-as à disposição

dos demais Países. Atualmente, a principal ação neste caso está concentrada no
Consórcio ZEE-BRASIL, coordenado pelo MMA ( que busca trabalhar em escalas
1:1.000.000).

Dele participam, também, os Ministérios do Planejamento,

Orçamento e Gestão; o da Ciência e Tecnologia, o da Agricultura e Abastecimento
e o Ministério de Minas e Energia. Entidades vinculadas têm, assim, presença
ativa no Programa, entre as quais o IBAMA, o IBGE, o INPE, a EMBRAPA e a
CPRM, esta última com larga tradição no mapeamento da Amazônia. Por outro
lado, o Museu Goeldi tem trabalhos de sensoriamento remoto, com apoio francês,
que também podem apoiar a OTCA.

O PPG7, já mencionado, respalda

programas estaduais de zoneamento (escalas 1 :250.000), de interesse potencial
para outras áreas da Amazônia sul-americana.

Enfim, capacitação específica

nesta matéria pode ser também incluída nesta série de Programas (PDE-20;
revejam-se os parágrafos SP.35 até SP.37).
r

Vários Países Membros têm

experiências suficientes para figurarem tanto como receptores como prestadores
desta cooperação horizontal em ensino.

PDE-24- Integração Fronteiriça

SP.44

Zoneamento ecológico econômico pode ser prioritário em distintas

zonas fronteiriças na área do Tratado de Cooperação Amazônica, nas quais
múltiplos fenômenos permitem constatar uma "integração de fato".

É certo,

também, que nelas podem ocorrer situações de tensão, quando não de conflito.
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Trabalho, comércio (legal ou não), uso de infra-estruturas e serviços (de saúde,
saneamento, educação, comunicação, recreação), relações de vizinhança e
parentesco, intercâmbios lingüísticos e culturais, recepção radiofônica e televisiva,
são fatos que se produzem de um ou outro lado das fronteiras, ou através delas,
quaisquer que sejam as nacionalidades ou os domicílios dos beneficiários.
SP.45

Apesar deste "pool" de facilidades urbanas, as zonas fronteiriças que

se destacam na Amazônia são - em geral - socialmente deprimidas e carentes,
com fortes desigualdades em relação os padrões médios de vida dos Países que
nelas se comunicam. Freqüentemente, são núcleos urbanos ou semi-urbanos
remotos, isolados e com poucos elementos de integração às suas respectivas
sociedades nacionais. No âmbito do TCA, os "limites de jurisdições nacionais" se
convertem, em alguns pontos, em vivas "zonas de contactos", estratégicas para o
fim comum de desenvolvimento harmônico regional. Este Programa deve recolher
ações, em curso ou ainda em estudo, que dois ou mais Países Membros estejam
considerando em suas áreas prioritárias de fronteiras.
SP.46

Nesta concepção, a Amazônia acumulou importantes experiências

que cabe a OTCA resgatar e desenvolver. Há fortes convicções de que resultados
já obtidos em projetos fronteiriços, ou que possam ser alcançados no futuro
próximo, podem ser fatores relevantes de fortalecimento da integração perseguida
no âmbito deste Tratado. A história pré-colonial da Região e o processo posterior
da sua ocupação oferecem inúmeros elementos de juízo que justificam conceber e
pôr em marcha, com caráter de urgência, o presente Programa. Um antecedente
significativo é o dos Programas Binacionais de Cooperação Fronteiriça na
Amazônia, desenvolvido pela OEA, com apoio direto do Canadá Espera-se que,
nas revisões sucessivas deste Anteprojeto, cada País Membro possa acrescentar
outras atividades que garantam crescente substância a este Programa.
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,-.
SP.47

No que se refere ao Brasil, dois fatos merecem maior destaque.

Primeiro, que o Zoneamento Ecológico Econômico, passou a integrar o "Programa
Plurianual /PPA 2000-2003" (instrumento obrigatório, segundo a Constituição
Federal, Artigo 165°). Buscou-se, pois, compatibilizá-lo com os Eixos Nacionais

r
r.

de Integração e Desenvolvimento; assim, a consideração de zonas fronteiriças

r'

passa a ser requisito natural, nesta redefinição dos vetores espaciais do
desenvolvimento nacional.

Segundo, que o País conta com várias outras

realizações especificamente orientadas a esta integração fronteiriça. A SUDAM
acumulou, com apoio da OEA, longa experiência com o Programa de
Desenvolvimento das Comunidades Fronteiriças da Amazônia. Está em curso a
"Iniciativa MAP" (Madre de Diós, Peru; Acre, Brasil e Panda, Bolívia); da
Universidade Federal do Acre, dentro do Programa "Desenvolvimento Sustentável
na Fronteira Tri-Nacional".

O Seminário de "Ações Executivas da Política

Ambiental Fronteiriça" (Tabatinga, maio de 2002), é outro exemplo recente da
dinâmica deste tema. A experiência brasileira em matéria de integração fronteiriça
na Amazônia se estende por vários setores de atividades e por vários anos,
estando também disponível para intercâmbio regional no âmbito da OTCA.

PDE-25 - Povos Indígenas e Populações Tradicionais

SP.48

Este Programa está concebido com alcance mais amplo que os

desenvolvidos pelo TCA, dentro da sua Comissão Especial para Assuntos
Indígenas.

Contempla, além dos povos indígenas, a totalidade da chamada

"população tradicional", a qual inclui os quilombos, os ribeirinhos e os extrativistas.
Estão todos no elo mais débil da estrutura social da Região, mesmo que muitos já
estejam marginalizados em novas periferias urbanas. Nestas periferias haverá
freqüente dificuldade em discriminá-los entre outros migrantes mais recentes, que
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também as povoam. Considera-se ser função da Secretaria Permanente, neste
caso, fomentar ações conjuntas que beneficiem estes segmentos sociais, através

. .--

de consulta própria a cada País Membro.
SP.49

Povos Indígenas - Estas comunidades têm melhor identificação; já

alcançaram maior grau de organização, com claros interesses comuns apesar de
diversificados; contam com respaldos importantes, dentro e fora da área abrangida
pelo TCA e se constituem em atores essenciais para o desenvolvimento
harmônico da Amazônia sul-americana. Justifica-se que se destaquem ações a
elas voltadas, embora caiba introduzir-lhes adições e ajustes, País a País:

r

•
identificação, demarcação e proteção de reservas: este ponto, dos
mais delicados no desenvolvimento contemporâneo da Amazônia e de
grande visibilidade internacional, necessita ser considerado em sua
totalidade, respeitando-se as especificidades nacionais de cada Estado
Parte do TCA; reveste-se, assim, de alto significado estratégico para as
relações externas que a O TCA necessariamente confrontará;

r

r

•
reconhecimento de organizações propnas: embora o conceito de
"representação" seja menos aceito nos povos indígenas (diferenças de
etnias dificultam-lhes se sentirem "representados" por alguma delas}, são
inegáveis os fortalecimentos das suas lideranças e organizações e algumas
já podem ser parceiras em políticas de desenvolvimento sustentável; esta
situação varia entre os Países e cabe à Secretaria Permanente identificar e
consolidar possíveis pontos de consenso; de fato, a própria COICA
( Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazônica, com
sede em Quito e afiliadas em todos os oito Países Membros da OTCA,
além da Guiana Francesa), adquiriu maturidade para auxiliar em certas
linhas de política regional;
•
diálogo e parceria com ONGs. do movimento indigenista: a partir de
adequada seleção, caberá similarmente à Secretaria Permanente ir
avançando, progressivamente, na articulação com organizações nãogovernamentais que trabalham temas de interesse comunitário indígena;
muitas - sejam autóctones ou não - adquiriram grande capacidade em
tratá-los (mediante pesquisas próprias ou atuações diretas), a qual
freqüentemente supera a capacidade disponível nos órgãos oficiais da
Amazônia, em suas distintas instâncias de Governo;
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•
co-participacão de ONGs. em projetos fronteiriços: muitas destas
organizações têm, dentro da Amazônia, sucursais, agências, pontos-focais
ou projetos vinculados aos povos indígenas em diferentes países
contíguos; podem brindar a alguns projetos da OTCA apoio insubstituível,
quando se refiram a zonas fronteiriças nas quais estejam operando ou
possam operar com comprovados padrões de qualidade;
•
articulacão com o FDPIALC, (Fundo de Desenvolvimento dos Povos
Indígenas da América Latina e Caribe), que engloba cinco dos Países
Membros da OTCA; embora haja sido criado em 1992 e conte com apoio
do BID e do Governo Espanhol, foi pouco ativo devido a persistente
deficiência de recursos; entretanto, têm alguns objetivos afins com os da
OTCA e ambas entidades podem, eventualmente, somar suas capacidades
para convocar certas iniciativas a favor dos povos indígenas da Região; 7
•
respeito à cultura indígena: a OTCA, como a instância supranacional
específica da Amazônia sul-americana, poderá catalisar esforços que
tenham por fim a preservação desta cultura; isto inclui a identificação e a
recuperação de duas centenas de línguas autóctones e o fomento a
pesquisas etnográficas abrangentes e,
•
apoio a reivindicações específicas: há muitas expressões do que as
coletividades indígenas requerem, em um rol que se altera entre e dentro
dos Países amazônicos; em geral, incluem pontos como os seguintes, em
relação aos quais a OTCA pode colaborar convocando discussões e
motivando o desenho harmônico de políticas: (a) atenção à saúde; (b)
capacitação ( alfabetização; formação profissional, especialmente em
enfermagem; cursos de liderança e gestão nas aldeias, e bolsas para
aperfeiçoamentos técnicos); (e) apoio a pequenos empreendimentos
produtivos; (d) maior controle de reservas e proteção contra invasores e, (e)
melhoramento de estatutos legais sobre os povos indígenas.

SP.50

Em relação à questão indígena, o Brasil reitera sua disposição de

intercambiar conhecimentos e experiências com seus pares na OTCA. Estima-se
que sua população indígena, vivendo em ambiente natural, seja da ordem de 350
mil pessoas, distribuídas por 215 agrupamentos (sem incluir contingentes de 53
grupos não-recenseados e cerca de 200 mil indígenas que migraram, vivendo já
em áreas urbanas). Foram criadas diferentes instituições para tratar questões
específicas deste segmento populacional. Há centenas de ONGs. com similares
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propósitos, algumas com equipes altamente qualificadas as quais, de modo geral,
consideram as organizações indígenas como parceiras efetivas das ações
ambientalistas. No caso brasileiro e nos limites deste Anteprojeto, registram-se
duas entidades, podendo-se ampliar este rol em fases posteriores de sua revisão:
•
FUNAI (Fundação Nacional do Índio): como principal órgão
formulador e executor da Política lndigenista, lhe compete promover a
educação básica desta população, demarcar, assegurar e proteger suas
terras e estimular pesquisas correlatas; além da Sede central, dispõe de 46
Administrações Regionais, 5 Núcleos de Apoio, 1 O Postos de Vigilância e
344 Postos Indígenas distribuídos por diferentes localidades, a maior parte
das quais dentro da Amazônia Legal e,
•
COIAB ( Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia
Brasileira): criada em 1989 e ainda em fase de consolidação, reúne 75
organizações indígenas da Amazônia Legal; além de ser participante ativa
em alguns projetos (inclusive no próprio PPG7, dirigindo o PDPI), pode
compartir novas tarefas com organizações congêneres; algumas entidades
filiadas são especialmente organizadas, prestando serviços de reconhecida
qualidade (um bom exemplo é dado pela "FOIRN", Federação de
Organizações Indígenas do Rio Negro).

SP.51

População Tradicional - No que se refere ainda ao Brasil, este País

está também aberto a compartir sua experiência no tratamento deste tema e a
enriquecê-la com práticas realizadas nos demais Países Membros da OTCA. À
parte de algumas centenas de ONGs. que operam na Amazônia Legal e que têm
como objeto distintos segmentos desta população, há três iniciativas a destacar:

r:
r

•
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social):
sua área social tem Programa para este segmento da população
amazônica, atendendo a seringueiros, castanheiros e pescadores, além de
núcleos indígenas e quilombos (há cerca de 400);
•
CNPT (Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das
Populações Tradicionais): criado pelo IBAMA há cerca de 10 anos, elabora
e executa projetos demandados por entidades representativas das
Populações Tradicionais, por ONGs. ou pelo próprio Governo, com os
propósitos de: (a) promover o progresso e a melhoria da qualidade de vida
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destas populações, de forma sustentável; (b) fundamentá-los em sua
cultura e nos conhecimentos por elas acumulados e, (c) criar, consolidar e
gerenciar Reservas Extrativistas, com as populações que as ocupam e,

r
r

•
GTA (Grupo de Trabalho Amazônico): criado em 1992 e estruturado
por Estados da Amazônia Legal; abre-se em 16 entidades regionais, com
um total de 513 entidades filiadas (incluindo outras ONGs. e movimentos
sociais de seringueiros, castanheiros, quebradores de coco, pescadores
artesanais, ribeirinhos, pequenos agricultores e comunidades indígenas);
com tradição e conhecimento ligados diretamente à população tradicional,
pode converter-se em parceiro privilegiado para ações que a OTCA possa,
futuramente, programar e executar tendo-a como meta.

-

PDE-30 - PROJETOS ESPECIAIS E IMPLEMENTAÇÃO
SP.52

Este Programa tem natureza distinta da dos anteriores e com ele se

encerra este Documento.

Primeiramente (PDE-31), incluem-se três novos

Projetos, cuja natureza transcende os limites dos que já foram propostos. São de
condução delicada, seus conteúdos devem ser objeto de maior estudo prévio e
exigem cuidadosa execução, por parte da Secretaria Permanente. Os próximos

rr

parágrafos os apresentam. Por fim (PDE-32), encontram-se sugestões sobre a
execução deste Programa de Trabalho, com o qual se inaugura a OTCA.

PDE-31 - Projetos Especiais de Desenvolvimento Amazônico
SP.53

Comissões Nacionais Permanentes - O Tratado de Cooperação

Amazônica estabeleceu (Artigo XX.Ili), que as Partes Contratantes as criariam,
encarregado-as da aplicação, em seus respectivos territórios, das disposições do
Tratado e das decisões adotadas por seus Órgãos Diretivos. Convirá a OTCA
dispor de um balanço da situação institucional relativa a este mandato, não no
sentido de controle mas no de conhecer - País a País - com quais instâncias locais
de coordenação contará, para suas novas atribuições como Organismo Regional.

-
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Na seqüência das Secretarias Pro Tempore e das Reuniões

espaçadas das Comissões Especiais, o TCA tocava importantes temas da
Amazônia sul-americana porém de forma necessariamente descontínua. Agora,
este acompanhamento se transforma em atividade rotineira da Secretaria
Permanente. As "Comissões Nacionais Permanentes" - ou as entidades que as
possam substituir - serão focos necessários de contato regular para as
Autoridades e a Equipe Técnica da OTCA. ª

SP.55

Estratégia de cooptação empresarial - O desenvolvimento harmônico

da Amazônia passa por alguma compatibilidade mínima entre as políticas
ambientais, que cada Governo estabeleça para sua região

sob o TCA, e a

atuação concreta que ali seja exercida pela iniciativa privada. O meio empresarial
amazônico é especialmente heterogêneo, entre e dentro de cada País
Contratante. Assim, contar com o respaldo de suas principais lideranças será um
ativo importante para que a Secretaria Permanente alcance êxito em muitos dos
seus Programas.
SP.56

Justifica-se uma pesquisa exclusiva para desenhar as grandes

pautas desta estratégia de aproximação "OTCA - iniciativa privada", no sentido de
fortalecer a capacidade da Secretaria Permanente de orientar sustentavelmente o
processo de desenvolvimento regional. Coloca-se como tarefa relevante, a ser
executada oportunamente e que ajudará no desenho e na execução de

r:

Programas anteriormente descritos ( em particular, do PSG-22, Operações de

('"'

Mercado; do PSG-23, Negociação e Contratação de Parcerias e do PDE -21, em

,.....,

seus segmentos de Tecnologia e Inovação).
SP.57

Espaço econômico-comercial sul-americano - A construção deste

espaço, objeto de discussão e apoio nas Reuniões de Presidentes da América do
Sul (Brasil, 2000, e Equador 2002), poderá vir a receber da OTCA novo impulso.
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Sem dúvida, com pleno respeito à soberania de cada País Membro, a gestão
condominial da Amazônia (área que corresponde a um terço do território sulamericano), deverá fortalecer este processo de integração regional, já enraizado
nos progressos feitos pelo Mercosul e pelo Grupo Andino.
SP.58

A Secretaria Permanente poderá consolidar e completar estudos das

alternativas que se abrem e da estratégia que, a este respeito, proporá para
decisões consensuais desses Países.

Ligações viárias (terrestres e fluviais),

portos e terminais intermodais, modernização de estruturas e serviços de
comunicações, vigilância de tráfego aéreo, interação de sistemas de energia,
coordenação do controle de atividades ilícitas, alternativas de conexões
interoceânicas, harmonização de legislações sobre desenvolvimento ambiental e
sócio-econômico, são alguns dos temas que, além de terem afinidades com os de
outros Programas deste Anteprojeto, ocupam posição de destaque na Agenda da
integração sul-americana.

PDE-32 - Implementação e Cronogramas

SP.59

Este Programa de encerramento reúne tarefas de aprimoramento

dos desenhos e dos escopos dos projetos apresentados e as distribui no tempo,
tentativamente. Cabe rever esta distribuição à luz de resultados produzidos pelo
trabalho inicial da própria Secretaria Permanente. Um cronograma razoável das
atividades, que a OTCA deverá cumprir em seu primeiro ano de existência,
depende das correções, adições e sugestões que os Países Membros introduzam,
consensualmente, neste Anteprojeto.
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Sugere-se, como medida para poupar tempo e ganhar em

"economias de escala", que um Grupo de Trabalho seja constituído à brevidade

r:
r:

seguintes tarefas: (i) levantar dados e materiais disponíveis sobre cada Programa

r·

a seguir mencionado, executando-os até o limite possível; (ii) precisar seus

r:
r

possível para, mediante pesquisas in loco nos Países Membros, cumprir as

estados de avanço, País a País e, (iii) produzir uma nova pauta de trabalho de
curtíssimo prazo para a Secretaria Permanente. Esta levará em conta o balanço
dos resultados obtidos e proporá seus novos enquadramentos no cronograma
inaugural desta Secretaria.
SP.61

Convirá desdobrar este Grupo de Trabalho em dois: um, para a

pesquisa individualizada em cada um dos cinco países de fala espanhola e, outro,
para trabalho simultâneo na Guiana e Suriname, todos com Termos de Referência
similares. Estes deverão orientar trabalhos com relação aos Programas:
•
PSG-14: Reunião de Arquivos e Balanço de Atividades do TCA: para
efeitos desta tarefa (parágrafo SP.13), ambos sub-Grupos de Trabalho
farão Missão conjunta e inaugural a La Paz, sede atual da Secretaria Pro
Tempore; ensaiarão, por esta única vez, a realização em comum deste
trabalho e, ao mesmo tempo, evitarão recolher em outras Capitais,
informações que já consigam ali reunir; esta Missão se justifica, inclusive,
pelo fato de que o Ministério das Relações Exteriores de Bolívia tem efetivo
registro eletrônico de informações dste Tratado e,

l""-

r:

•
PDE-1O: Acervo Consolidado de Informação Básica: neste caso,
cada um dos Grupos de Trabalho buscará coligir materiais e dados sobre
os quatro Programa (conforme os parágrafos SP-20 até SP.27);
repassando à Secretaria Permanente quatro volumes de anexos que
representariam um começo apreciável dos seus acervos: de cartografia
(Programa PDE-11), de bibliografia (PDE-12) e dos cadastros de
instituições amazônicas (PDE-13) e expertos já identificados (PDE-14).
SP.62

Estima-se que entre 60 e 75 dias, a partir da constituição do Grupo

de Trabalho, toda esta tarefa possa estar terminada. Neste caso, a Secretaria
Permanente se beneficiaria de seus resultados para avançar em outras tarefas
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deste Anteprojeto, como são as de constituir a equipe técnica; dimensionar e
configurar as necessidades computacionais e a de identificar possíveis parcerias
(respectivamente, Programas PSG-12; PSG-13 e PSG 23). Contaria, além disso,
com facilidades para melhor desempenho ao longo da execução dos Programas
sobre Cooperação e Intercâmbio (série PDE-20), ao saber quais atividades estão
r:

em curso e que lacunas prioritárias deverão ser cobertas.

rr

SP.63

O

parágrafo anterior vale,

como se

observou,

como

uma

programação de atividades de curtíssimo prazo. Eventualmente, algumas delas
poderão ser preparadas antes mesmo da instalação formal da OTCA, se houver
possibilidade de serem respaldadas por Bolívia e Brasil, países-sede da atual
Secretaria Pro Tempore e da próxima Secretaria Permanente. A cronologia dos
primeiros Programas assim desenvolvidos seria objeto de revisão ao término das
missões do Grupo de Trabalho acima referido.

r
SP.64

O andamento das suas atividades se beneficiaria se este Grupo

dispusesse, antes de sair a campo, de um contato-focal em cada um dos 7 Países

r:
r-

a serem visitados. O Brasil foi deixado a parte sob o suposto de que a presente
proposta de Anteprojeto já contém certas informações que caberia ao Grupo
recopilar e, além disso, porque a pesquisa complementar que se fizer necessária
poderá se alojar em intervalos destas missões, já que se trata do País-sede da
nova Secretaria.
SP.65

O Quadro seguinte serve de referência inicial para a programação

futura de atividades, que deverá ocorrer após um consenso regional sobre o
conteúdo e a forma deste Anteprojeto.

Conforme sustentação apresentada no

texto, há programas cuja operação deve ter caráter permanente: os mesmos
figuram até sua fase final de implantação (ou início de suas operações regulares).

rr
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QUADRO

SP .1 - CRONOGRAMA DE TRABALHO: CURTO PRAZO

(EM MESES)

r

PROGR.- TITULO

r-.

r'

r-

r-

r1""'"·

PSG-1O - FORTALECIMENTO S.P.
PSG-11 - Estabelecer Sede Definitiva
PSG-12 - Sei. e Contrato Q. Técnico
PSG-13-Equip.Computação e "Rede"
PSG-14 R. Arquivos; Balanço Ações
PSG-20 - ESTR. ORÇ. PLURIANUAL
PSG-21 - Regular Sistema de Quotas
PSG-22 - Operações de Mercado
PSG-23 - Negoc. e Contrato Parcerias
PDE-10 - CONSOL. INFORM.BÁSICA
PDE-11 - Cartografia e Estatísticas
PDE-12 - Registro e Acesso Bibliogr.
PDE-13 - Rol Instituições Amazônicas
PDE-14 - Cadastro Consol. Expertos
PDE-30 - ESPECIAIS E IMPLEMENT.
PDE-32 - Implementação, Cronograma

Pré.

Mês1

2

3

4

pppp

EEEE

FFFF

EEEE

EEEE
EEEE
PPPP
EEEE

> lZl
EEEE
EEEE
FFFF

FFFF

RR==

pppp
pppp
pppp

pppp
pppp

pppp pppp

EEEE
EEEE

cccc

5

6

~;~i~.~ ··-:--•...,,,.,>"''" .• ,.
'f'l"

·-

·~·__ ••,.

~.:-

RR==
FFFF
> [Z]

-RR==
~/;0.:_::,'i:

----

----

pppp

---- ----

EEEE
EEEE

EEEE
EEEE

PPEE

RR==
EERR

pppp EEEE EEEE EECC cccc FFFF RR==
PPPP EEEE EEEE EECC FFFF RR== ---pppp EEEE EEEE EECC cccc FFFF RR==
pppp EEEE EEEE EECC cccc cccc FFRR
pppp

EEEE

EEEE

EECC

cccc cccc

RR==

Observação: Veja-se a legenda ao final do Quadro SP .2.

SP.66

No Cronograma acima (de curto-prazo e expressado "em meses"),

estima-se que um conjunto de atividades entrará em execução (letras "E"), durante
as missões que o Grupo de trabalho fará a toda a área abrangida pelo TCA
(conforme os parágrafos SP.61 e SP.62). Em todos os casos, prevê-se que após
o encerramento destas missões haverá trabalho complementar, já dentro da
Secretaria Permanente (letras "C", no Quadro SP.1).
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QUADROSP.2- CRONOGRAMA DE TRABALHO: MÉDIO E LONGO PRAZO (EM ANOS)

r

('

r-

PROGR.- TITULO

Ano1

2º

30

4º
5º
6º
+
1 - FUNDAMENTOS DESTE ANTEPROJETO
li. - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PSG-10 a PSG-20)
PSG-10- FORTALECIMENTO S.P.
PSG-11 - Estabelecer Sede Definitiva
> [Z] ~~t~/J.~ ~tti,·}:{li~;~;:t;~~{ [:~~}~~&)~~~~:~~} : t~:~~~ '/\:_\!,/,PSG-12-Sel. e Contrato Q. Técnico
RR==
---PSG-13-Equip.Computação e ªRedeª RR==
---------;~~~~~;:~1: ~:{,.-f ;.;é;~f,,.• :'}J=~~~;'}:<1J~.:;: ~Iri}.:;;
PSG-14 R. Aiquivos; Balanço Ações
> [Z}
PSG-20 - ESTR. ORÇ. PLURIANUAL
PSG-21 - Regular Sistema de Quotas
RR== ------PSG-22 - Operações de Mercado
RR== ------------PSG-23 - Negoc. e Contrato Parcerias RR== ------- ---- ---Ili. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PAÍSES (PDE-10 a PDE-30)
PDE-10 - CONSOL. INFORM.BÁSICA
PDE-11 - Cartografia e Estatísticas
RR==
---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ------------~;~~
---- ----

----

r:
r

r:
r:

r:
r

r:
r-,

PDE-12 - Registro e Acesso Bibliogr.

RR==

PDE-13 PDE-14 PDE-20 PDE-21 PDE-22 PDE-23 PDE-24 PDE-25 PDE-30 PDE-31
PDE-32 -

RR==
RR==

Rol Instituições Amazônicas
Cadastro Consol. Expertos
COOP. E INTERCÂMBIO
C&T, Inovação e Ensino
Intercâmbio e Disseminação
Zoneamento Ecol.-Econôm.
Integração Fronteiriça
Populações Tradicionais
ESPECIAIS E IMPLEMENT.
Projetos Especiais
Implementação, Cronograma

PPPP
PPPE
pppp
PPEE
PPEE
EEEE
R-----

---- ------- -------

------- ------- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ------- ----

----

----

---- ----

-------

----

---

------- ------RR== ---- ---------- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ----

EEEE RR==
EERR ---EEEE EERR
EERR RR==
RR==
> (Z]

----

·~-p~{3~. :;:•~i~~~i) t~J.fi···:~- '- -,:.',e <-.'ié'
,;

----

----

----

----

Eie\·-:-7·
. -~"~~

::,'

----

Legenda:
C
E
F
P
R
===
>[Z]

= Çomplementação, na Sede, de Execuções iniciadas fora;
= Atividades de J;xecução (dentro ou fora da Sede);
= .Einalizaçãode Atividades Previstas;
= Atividades .Ereparatórias;
= Início de Atividades de Botina (começo de operação regular);
= Prosseguimento de Atividade de Rotina (permanente).
= Atividade Concluída (e, portanto, descontinuada).

----- ----[cf/ hf'l!l\CW]
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NOTAS:
,-.,
1

,r.
r

Este documento cumpre o Contrato PNUD#2001/006.190 (Cláusula, Ili) e TOR 75.105
(Cláusulas 6 e 14), com conclusão prevista para hoje (31.maio.2002, cf. Cláusula li). Supõe-se
que estas Notas serão eliminadas em suas versões posteriores. Reserva-se a expressão
"Partes Contratantes" para o TCA e "Países Membros" para a OTCA. A marca "SP" (de .§ecretaria
fermanente), antes de parágrafos, quadros ou anexos, designa univocamente esta versão.
2

Ambas citações deverão ser atualizadas de acordo com a documentação oficial mais
recente, na oportunidade da consulta aos demais Países. Emprega-se, aqui, a definição de
postos do ªQuadro de Pessoal" da nova OrganizaçlJo, tal como figura no Projeto atual do "Acordo
de Sede" (veja-se seu Artigo VIII, Item 1).

r-

3

Por concisão, todo este Capítulo 1 (Fundamentos), poderá ser eventualmente suprimido
nas versões subseqüentes deste Anteprojeto; o Consultor que o elabora considera-o necessário
nesta versão inicial. Será entregue logo ao MRE um outro documento (espécie de Exposição de
Motivos), com antecedentes técnicos que dão sustentação adicional à presente Proposta (veja-se:
COSTA-FILHO, Alfredo: A Amazônia às Vésperas da OTCA, Brasília, junho de 2002, 85 pág.),.

4

Recorde-se que outro documento técnico respalda esta Proposta (reveja-se Nota

-ª).

6

Conforme se intui do Projeto de ''Acordo de Seden (Artigo ili). Até o encerramento desta
Proposta seu Autor desconhecia o Anexo A , cujos Capítulos I e li tratam, respectivamente, das
Sedes provisória e permanente; seus detalhes podem motivar alterações deste Programa PSG.11.
'
Todo o conteúdo deste Programa é de tratamento delicado. O Autor desta Proposta,
porém, insiste no caráter ªdecisivo do mesmo. o balanço histórico dos Organismos Regionais da
América Latina (com raras exceções, entre elas a da CAF), oferece numerosos exemplos de crises
institucionais, sérias e duradouras, que eclodiram por inadimplência de Países no aporte de suas
quotas. Organismos tão distintos como ALADI, CIENES, FDPIALC, FLACSO, IAI, ILPES e SELA,
além de outros, padeceram ou padecem desta vulnerabilidade. No caso da OTCA, caso ela
ocorra, poderá ser especialmente grave por duas razões. Primeira, porque se trata de
Organização ainda em formação, sem experiência de como confrontá-la (além de que surge em
conjuntura histórica na qual se registra maior escassez de financiamentos multilaterais). Segunda,
pela desproporção entre os "valores das quotas estabelecidas" e os "volumes de gastosn que
deverá suportar. Por mais sóbrio que seja este Programa de Trabalho, deverá apoiar o
desenvolvimento harmônico em uma região extensa e complexa como é a Amazônia. Desatenção
eventual com "recursos" levará a OrganizaçlJo a um estado de ªletargia inaugural", perdendo-se a
oportunidade do "valor símbôüco" da sua criação (conforme argumento do parágrafo SP.~.
3

r:

r

r
r
r
r

r:
r:
r

7

Recoroa-se que no IV Foro do FDPIALC (Panamá, dezembro de 2001), realizado após 10
anos de sua criação, o Brasil esteve representado pela FUNAI e pela COIAB, com apoio do MRE.

8

As soluções adotadas a respeito variam muito, gerando condições diversas de eficácia na
coordenação, interna a cada País, de políticas e ações incidentes sobre a Amazônia. No Brasil, ao
menos duas entidades têm (algumas) funções análogas às que exerceria esta ªComissão
Permanente", embora tenham naturezas distintas. Primeira, o CONAMAZ I Conselho Nacional da
Amazônia Legal, criado hã quase 10 anos (contemporâneo do próprio MMA,), com representação
de 23 Ministérios e 3 outros Órgãos Federais de cúpula. Segunda, o CEACA /Comitê Executivo
para Atuação Conjunta na Amazônia, coado pela União em 28 de junho de 2000, reunindo quatro
Ministérios, três Bancos e duas Superintendências (ADA e SUFRAMA;). No CEACA, contudo, o
MRE - que tem função dominante na OTCA - ainda não está representado; perduram dúvidas
sobre a oficialização deste Comitê e sobre sua atuação. Outro órgão essencial continua sendo a
Secretaria de Coordenação da Amazônia, do MMA. No Brasil, em caso de se vir a criar esta
~comissão Permanente", o ideal será que a sociedade civil possa estar nela representada
(comunidades científica e empresarial, ONGs., organizações sociais locais etc.}.
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