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O Programa Dryland Champions
Durante a Conferência Rio +20 foi reconhecida a necessidade de ações práticas para reverter a
degradação da terra e o mundo foi chamado a esforçar-se para alcançar a neutralidade em termos de
degradação da terra. A luta contra a degradação do solo é uma tarefa desafiadora, mas também um
esforço emocionante. Todos podem contribuir; agir e ser parte de uma comunidade Dryland
Champions crescente, protegendo a terra e o solo para maiores benefícios locais e globais.
O Programa Dryland Champions é destinado a homenagear as atividades das pessoas e/ou
organizações e empresas que fazem uma contribuição prática ao Manejo Sustentável de Terras. Sob
o lema Dryland Champions "Eu sou parte da solução", a iniciativa centra-se em primeiro lugar,
sobre as pessoas, o seu empenho e esforços para melhorar as condições de vida das populações e as
condições dos ecossistemas afetados pela desertificação e a seca.
O Programa Dryland Champions reconhece um amplo espectro de atividades de Manejo
Sustentável da Terra. Todas as ações, atividades, iniciativas e projetos (on-site e/ou off-site) que
introduzam, facilitem, promovam e/ou implementem práticas e políticas a nível local/nacional
relacionados ao manejo sustentável da terra, tais como:
1) Proteção de terras produtivas através da prevenção da degradação dos solos saudáveis e
restauração de áreas degradadas através de gestão sustentável da terra e práticas relacionadas,
incluindo a restauração da paisagem: ações, iniciativas e/ou projetos desse tipo terão contribuem
para a melhoria da condição ambiental das terras secas e da condição de vida de seus povos.
2) Criação de um ambiente favorável para a gestão sustentável da terra: ações, iniciativas e/ ou
projetos deste tipo são reconhecidos por sua dedicação contínua na defesa e implementação de
políticas que salvaguardem os ecossistemas das terras secas.
3) Conscientização e atividades de educação: Ações, iniciativas e/ou projetos deste tipo contribuem
para a educação ambiental por meio do ensino, da pesquisa e/ou serviço.
4) Apoio a meios de subsistência alternativos em ecossistemas nas terras áridas, semiáridas e

subúmidas secas e/ou investimento no desenvolvimento sustentável das terras secas: ações,
iniciativas e/ou projetos que se distinguem por esforços pioneiros no apoio a meios alternativos de
subsistência através da implementação de programas de prevenção de desastres, a geração de renda
alternativa, segurança social e práticas de negócios sustentáveis.
O Programa Dryland Champions é aberto a todos, incluindo:








Grupos de Jovens e Escolas;
Indivíduos (adulto, jovem ou criança);
Agricultores;
Empresas;
Indústria;
ONGs;
Associações comunitárias, municípios, etc.

O certificado do Programa Dryland Champions será entregue a cada indivíduo, organização ou
grupo que tenha submetido um projeto que atenda os seguintes critérios:
 promoção de impacto positivo nos ecossistemas das terras secas através do manejo
sustentável da terra e a recuperação de áreas degradadas.
 estabelecimento de projetos e iniciativas práticas que melhoraram, ou têm potencial para
melhorar o ecossistema das terras secas;
 defesa e implementação de princípios para a melhoria da gestão ambiental de recursos
naturais em terras secas;
 assistência na divulgação para a comunidade (em nível local, municipal, estadual, nacional)
na área de proteção dos ecossistemas, manejo sustentável de terras ou estabelecimento de
parcerias com outras comunidades para promover e difundir o manejo sustentável;
 produção de resultados que possam ser transferidos ou replicados, quando possível e
pertinente, de modo que outros também possam implementar a atividade.
Não há limitação no número de certificados a serem emitidos. Todos os candidatos que
preencherem os critérios de seleção terão seus projetos reconhecidos e receberão certificados.
A UNCCD reconhecerá os projetos que receberem os certificados nacionais no dia 17 de
junho, anualmente, e os projetos ficarão disponíveis no sítio eletrônico da UNCCD.
As inscrições estão abertas até o dia 15 de maio de 2015.
As propostas deverão ser enviadas por correio eletrônico para o seguinte endereço:
drylandchampionsbrasil@gmail.com.
Os certificados serão entregues aos participantes em evento promovido pelo Departamento de
Combate à Desertificação – DCD/SEDR/MMA durante a semana de comemoração do dia Mundial
de Combate à Desertificação, dia 17 de junho de 2015.

Anexo
Formulário de Inscrição
Programa Dryland Champions
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) Grupos de Jovens e Escolas
) Indivíduos (adulto, a jovem ou criança)
) Agricultores
) Empresas
) Indústria
) ONGs
) Associações comunitárias
) Município
) Outros

2. Nome do requerente ou organização:

3. Endereço completo do requerente ou organização:

4. Telefone (s):

5. E-mail:

6. Pessoa de contato (endereço completo, incluindo dados de contato):

7. Página Web (se houver):

8) Data de apresentação da candidatura:

9) Descreva a atividade/projeto (150 palavras no máximo):

10) Faça um resumo 1-3 página explicando por que a atividade/projeto preenche os requisitos para
ser reconhecido e receber um certificado Dryland Champions, seguindo o seguinte roteiro:
a) Apresentar a organização brevemente;
b) Qual foi a motivação para começar o projeto/atividade?
c) Há quanto tempo o projeto/atividade está em vigor?

d) Qual a situação antes do início do projeto/atividade?
e) Quais as mudanças observadas depois do projeto/atividade ter sido concluído? (Impacto positivo)
f) Existem ações de acompanhamento relacionados ao seu projeto/atividade?
g) Se possível anexar duas fotos que documentam o projeto.
Materiais adicionais (Vídeos/amostras de projetos/documentos, cartas de recomendação, etc) podem
ser acrescentados, mas não devem exceder 10 páginas.

11) Nome completo do proponente:

Data:

12) Assinatura:

Para mais informações sobre o programa e o processo de inscrição, entre em contato com o
DCD/SEDR/MMA pelo telefone (61) 2028-1129 ou 2028-1717, e também pelo e-mail
drylandchampionsbrasil@gmail.com.

