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TRATADOS DAS ONGS E O VALE DO RIBEIRA 

No âmbito do Fórum Internacional de ONGs e Movimentos Sociais, em junho de 1992, 
simultaneamente à Conferência das Nacões Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CNUMAD ou Rio- 92) , mais de 3000 cidadãos representando cerca de 1300 organizações 
discutiram e elaboraram 36 "tratados" ou planos de ação. 
Esses tratados foram reunidos em 4 grupos principais: 

# tratados de cooperação : tomada de decisões, relatórios e monitoramento, partilha de 
recursos, código de conduta; 
# tratados econômicos : as estratégias econômicas alternativas, o comércio, a dívida, a 
corrupção; 
# tratados sobre meio ambiente : as florestas. a biodiversidade, o clima, a agricultura 
sustentável; 
# tratados sobre os movimentos sociais : as mulheres, os jovens, os povos indígenas. 

Esses tratados apresentam de princípios gerais a propostas de ações específicas, e terão de ser 
adequados à realidade local, de atuação dos grupos da sociedade civil. Em tese, o conjunto dos 36 
tratados oferece diretrizes, princípios e ações aplicáveis ao Desenvolvimento Sustentável do V ale do 
Ribeira. Entretanto, julgamos pertinente destacar, a seguir, vários tópicos desses tratados que nos 
pareçam de aplicação mais imediata ou adequada à realidade do V ale. 

1) Tratado Sobre Banco de Tecnologia: um sistema de solidariedade para intercâmbio tecnológico: 

Propõe-se a criação de banco de tecnologia ou sistema solidário de troca tecnológica será constituido 
na base de ofertas tecnológicas que serão depositadas no banco para serem compartilhadas com 
outros grupos e comunidades locais. As relações são baseadas em reciprocidade, solidariedade e 
igualdade. Qualquer grupo que contribui com conhecimentos culturais, tecnológicos e sociais, tem o 
direito de receber informações equivalentes quando tiver necessidade e se elas estiverem disponíveis 
no banco. 

#Para proteger conhecimentos e experiências que serão depositados o banco vai aprovar 
um código de ética entre seus usuários. Autores e colaboradores serão identificados e assim 
protegidos e haverá compromissos mútuos e solidariedade para evitar a apropriação por interesses ou 
ações individuais ou comerciais que reduziriam a aproximação solidária da troca. 

# O banco estabelecerá formas de suporte :financeiro para assegurar o processo de transferência entre 
comunidades locais. 
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2) Tratado Sobre Pobreza 
As ONGs e Movimentos sociais comprometeram-se a : 

# Trabalhar com os conselhos comunitários e organizações de base já existentes e criar estruturas 
locais alternativas para obter o controle e o gerenciamento de todos os processos sócio 
econômicos e das dimensões ambientais de suas comunidades. Isto implica uma descentralização e 
a democratização dos processos decisórios sociais e econômicos a fim de assegurar ao povo o 
acesso à comida, ao abrigo, à assistência à saúde, à educação, à posse da terra e à infra-estrutura 
sanitária. 

# Apoiar e criar bancos cooperativos administrados localmente para apoiar os esforços locais de 
auto-suficiência, assim como os povos indígenas, mulheres e pequenos produtores rurais, 
controlem seus recursos para o desenvolvimento de seus programas e projetos de acordo com a 
realidade política e social de cada país. 

# Reconhecer o valor e encorajar o uso do conhecimento tradicional sobre 
sustentabilidade.Encorajar a capacidade local de desenvolver tecnologia apropriada adaptada às 
habilidades , necessidades e meio ambiente locais. Criar bancos comunitários para facilitar o 
acesso a estas tecnologias. 

# Integrar programas educacionais sobre direitos básicos e instrumentos legais para dar combate à 
pobreza e a degradação ambiental, em todo currículo escolar. 

# Promover cooperativas a nível de base, de modo a incrementar oportunidades de emprego e 
ajudar a elevar o padrão de vida e reforçar o poder das comunidades. 

# Fazer com que estas alianças dirijam sua atenção para as estruturas governamentais de cuidados 
primários, no sentido de que estas proporcionem os elementos essenciais para que todos os seres 
humanos vivam com dignidade e para que sejam democratizados os processos de decisão nas 
referidas estruturas. 

# Apoiar movimentos sociais e comunidades de base para criarem comitês de avaliação do 
impacto social e ambiental de projetos que afetam suas comunidades. 

3) Tratado sobre Consumo e Estilo de Vida 

# As comunidades locais devem ter total participação no controle e no poder de decisão sobre a 
administração do uso dos recursos naturais dos quais sua economia depende, de forma que tais 
recursos sejam utilizados e consumidos de maneira equitativa e ambientahnente sustentável. 

# Apoiar e participar de iniciativas como mercados comerciais aíternativos, redes e cooperativas 
com serviços e produtos ambientalmente e socialmente responsáveis. Incentivar as redes produtor 
consumidor locais e regionais, tais como Agricultura com Apoio Comunitário (AAC). Incentivar 
em especial a vinculação dos consumidores do Norte com os produtores do Sul, a fim de 
assegurar pagamento justo e assegurar a produção ambientalmente sustentável no Sul. 
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# Participar da criação e controle de sistemas nacionais de ecorotulação, baseados em critérios 
locais e regionais estabelecidos pelas ONGs e Movimentos Sociais, e compartilhá-los 
internacionalmente. Instar os governos a reformar suas leis comerciais, a fim de excluir a 
ocorrência de rotulação enganosa ou imprecisa nos produtos. 

# Apoiar o turismo responsável e criar consciência sobre os efeitos negativos das viagens aéreas. 

4) Tratados dos Povos da América 

# Assumimos o compromisso de lutar pela defesa da diverdidade culmral e da civilização de 
nossos povos, promover na educação o respeito profundo por nossas diferenças, valorizando não 
somente as culturas formadores originais da América (amerindia, africana e européia), mas 
também os grupos étnicos e sua mistura racial, cultural e a biodiversidade. 

5) Tratado Alternativo sobre Mudan~a Climática 

# Cooperar com a identificação, o desenvolvimento e a implementação de tecnologias, práticas e 
estilos de vida com a mais alta eficiência no uso da energia e de outros recursos naturais, e o 
máximo de segurança nas fontes de energia renovável, a fim de que sejam minimizadas as 
emissões de gás de estufa. 

6) Tratados das Florestas 

7) Compromisso dos Cidadãos em Relação à Biodiversidade 

# O conhecimento, tradições culturais, espiritualidade e práticas de utilização dos povos indígenas, 
bem como as práticas tradicionais de fazendeiros e outras comunidades rurais, no tocante à 
biodiversidade, são bases essenciais, tanto para a manutenção da abiodiversidade quanto para a 
manutenção da vida humana. 

# Nenhum direito de propriedade sxerá pemútido sobre qualquer ser vivo ou sobre produtos 
derivados do mesmo. Entretanto, tal preceito não prejudica os direitos dos povos indígenas, 
fazendeiros e pescadores de manter controle exclusivo sobre e ter acesso à utilização de 
conhecimentos, inovações, tradições culturais e práticas de administração concernentes à 
biodiversidade e o direito à justa compensação pelo compartilhamento de tais conhecimentos. 

8) Compromisso dos Cidadãos com a Biotecnologia 

# Procedimentos regu]ativos devem estar baseados no "princípio de precaução", que significa que 
enquanto os impactos forem duvidosos ou incertos, as atividades biotecnológicas não devem ser 
realizadas. A estruturação e a normalização da prova de que não haverá danos estará a cargo de 
um comitê igualitário onde estejam representados: Governo, entidade de pesquisa, ONGs, 
organizações sociais e os que propõem esta atividade. Os custos da prova correram por conta dos 
proponentes. 


