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FORMULÁRIO DESCRITIVO DA NORMA INTERNACIONAL 

Norma Internacional: Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos países 

afetados por seca grave e/ou desertificação, particularmente na África.
Assunto: Planejamento e combate à desertificação 
Decreto:   2741 Entrada em vigor: 20/08/1998
Apresentação.

A Convenção de combate  à desertificação,  assinada em 1994, foi 
uma reação internacional à falta de eficácia do Plano de Ação das Nações Unidas para 
o  combate  à  desertificação,  adotado  pela  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre 
desertificação, em 1977.

A convenção tem como objetivo a mitigação dos efeitos da seca e o 
combate à desertificação, explicando o texto da convenção que este combate se dará 
por meio de atividades de aproveitamento integrado da terra, que tem por objetivo: a 
prevenção e/ou redução da degradação das terras, a reabilitação das terras parcialmente 
degradadas e a recuperação das terras degradadas. 

A convenção considera que o combate à desertificação e aos efeitos 
da seca deve ser realizados de forma integrada com outras políticas  de estado,  que 
minimizem  a  pobreza  e  promovam  o  desenvolvimento  sustentável,  tudo  com  o 
necessário apoio técnico e financeiro dos países desenvolvidos. Apesar da convenção 
ser  válida  para  todos  os  Estados  partes,  ela  é  particularmente  destinada  aos  países 
africanos. Deste modo, a convenção tem um texto geral, aplicável a todas as partes, e 
anexos específicos para implementação regional em determinados continentes, sendo 
que o anexo III diz respeito à América Latina e ao Caribe.

Secretariado: UNCCD Secretariat.
Sede: Hermann-Ehlers-Str. 10 - P.O. Box 260129 - D-53153 Bonn, Germany - Tel: 49-

228 / 815-2800; Fax: +49-228 / 815-2898/99; Email: secretariat (at) unccd.int.
Ponto de Contato no Brasil:

Ministro  Paulino  Franco de Carvalho  Neto -  ponto  de contato  político  – Chefe  da 
Divisão de Meio-Ambiente – Ministério das Relações Exteriores - Palácio do Itamaraty 
- Anexo I, Sala 439 – 70170-900-Brasilia-DF - Tel.:  61 3411 8447/8448 - Fax.: 61 
3411 8446, Email: paulino.carvalho@itamaraty.gov.br,
Egon Krakhecke Secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável – 
Ministério do Meio Ambiente - Esplanada dos Ministérios - Bloco B, 7° andar - 70068-
900-Brasilia  DF  -  Tel.:  61  3317.1091/1092/1097;  Fax.:  61  3317.1939; 
email:egon.kra@mma.gov.br
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José  Roberto  Lima  –  ponto  de  contato  técnico  -  Programa  de  Ação  Nacional  de 
Combate à Desertificação -  Esplanada dos Ministérios - Bloco B, Sala 519 - Brasilia 
DF  -  Tel.:  61  4009  1861/  1295/  1291;  Fax:  61  4009  1820;  email:  jose-
roberto.lima@mma.gov.br

Reservas pelo Brasil: Inexistentes.
Existência de fundo de financiamento: 

sim.

Referência: Global Environmental Facility 

– GEF – www.gefweb.org.
Obrigações programáticas:

Artigo 3º – Princípios -Para atingir os objetivos da presente Convenção e aplicar 
as suas disposições, as Partes guiar-se-ão, entre outros, pelos seguintes princípios: 

b) As Partes deverão, num espírito de solidariedade internacional e de parceria, 
melhorar  a  cooperação  e  a  coordenação  aos  níveis  subregional,  regional  e 
internacional  e concentrar  os recursos financeiros,  humanos,  organizacionais e 
técnicos onde eles forem mais necessários; 

c) As Partes deverão fomentar, num espírito de parceria, a cooperação a todos os 
níveis do governo, das comunidades, das organizações não-governamentais e dos 
detentores da terra, a fim de que seja melhor compreendida a natureza e o valor 
do  recurso  da  terra  e  dos  escassos  recursos  hídricos  das  áreas  afetadas,  e 
promovido o uso sustentável desses mesmos recursos; e 

Artigo  4º  -  Obrigações  gerais  -  2.  Para  se  atingir  o  objetivo  da  presente 
Convenção, as Partes deverão: 

d)  Promover,  entre  os  países  Partes  afetados,  a  cooperação  em  matéria  de 
proteção ambiental e de conservação dos recursos em terra e hídricos, na medida 
da sua relação com a desertificação e a seca; 

g)  Fazer  intervir,  quando for  o  caso,  os  mecanismos  institucionais,  tendo em 
conta a necessidade de evitar duplicações; e 

Artigo 5º - Obrigações dos países Partes afetados -Além das obrigações que sobre 
eles  recaem,  de acordo com o disposto no artigo 4º  da Convenção,  os países 
Partes afetados comprometem-se a: 

a) Dar a devida prioridade ao combate à desertificação e à mitigação dos efeitos 
da seca,  alocando recursos adequados de acordo com as suas circunstâncias e 
capacidades; 
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e) Criar um ambiente favorável, recorrendo, conforme for adequado, ao reforço 
da legislação pertinente em vigor e, no caso desta não existir, à promulgação de 
nova legislação e à elaboração de novas políticas e programas de ação a longo 
prazo. 

Artigo  8º  -  Relações  com  outras  Convenções  -  1.  As  Partes  encorajarão  a 
coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da presente Convenção e ao 
abrigo de outros acordos internacionais de que sejam Partes, particularmente a 
Convenção  Quadro  sobre  Mudanças  Climáticas  e  a  Convenção  sobre  a 
Diversidade Biológica, com a finalidade de maximizar as vantagens resultantes 
das  atividades  desenvolvidas  ao  abrigo  de  cada  um desses  acordos,  evitando, 
simultaneamente, a duplicação de esforços. As Partes incentivarão a execução de 
programas  conjuntos  particularmente  nas  áreas  da  pesquisa,  formação 
profissional,  observação  sistemática,  coleta  e  intercâmbio  de  informação  na 
medida  em  que  essas  atividades  contribuam  para  se  atingir  os  objetivos 
estabelecidos nos acordos em questão.  

Artigo 10º- Programas de Ação Nacionais - 3. Os programas de ação nacionais 
poderão  incluir,  entre  outras,  algumas  ou  todas  das  seguintes  medidas  de 
prevenção da seca e de mitigação dos seus efeitos: 

a) A criação e/ou reforço, conforme for adequado, de sistemas de alerta rápido, 
incluindo dispositivos locais e nacionais, bem como de sistemas conjuntos aos 
níveis sub-regional e regional e mecanismos de ajuda a pessoas deslocadas por 
razões ambientais; 

b) Reforço das atividades de prevenção e gestão da seca, incluindo planos para 
fazer  face  a  eventualidade  da  sua  ocorrência  em  nível  local,  nacional,  sub-
regional  e  regional,  os  quais  deverão  ter  em  conta  as  previsões  climáticas 
estacionais e interanuais; 

c)  A criação e/ou reforço,  conforme for apropriado,  de sistemas de segurança 
alimentar, incluindo instalações de armazenamento e meios de comercialização, 
particularmente nas zonas rurais; 

d)  O  desenvolvimento  de  projetos  que  viabilizem  formas  alternativas  de 
subsistência suscetíveis de gerar rendimentos nas zonas mais vulneráveis à seca; 
e 

e)  O  desenvolvimento  de  programas  de  irrigação  destinados  ao  apoio  à 
agricultura e à pecuária. 

Artigo 16º - Coleta, Análise e Intercâmbio de Informação - As Partes acordam, de 
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conformidade  com as respectivas  capacidades,  integrar  e coordenar  a coleta  e 
intercâmbio de dados e informações relevantes, tanto para o curto como a longo 
prazos,  para  assegurar  a  observação  sistemática  da  degradação  das  terras  nas 
zonas afetadas e compreender e avaliar melhor os processos e efeitos da seca e 
desertificação. Isto ajudaria a promover, entre outros objetivos, o alerta rápido e o 
planejamento  antecipado  nos  períodos  de  variação  climática  desfavorável,  de 
uma  forma  que  os  usuários,  em  todos  os  níveis,  incluindo  especialmente  as 
populações locais, pudessem utilizar em termos práticos, esses conhecimentos. 
Para tanto, as Partes deverão, conforme for apropriado: 

a) Facilitar e reforçar o funcionamento da rede mundial de instituições e serviços 
que  realizam  a  coleta,  análise  e  intercâmbio  da  informação,  bem  como  a 
observação sistemática em todos os níveis, devendo, entre outros: 

i) Procurar utilizar normas e sistemas compatíveis; 

ii) Abarcar dados e estações relevantes, inclusive em áreas remotas; 

iii) Utilizar e difundir tecnologia moderna de avaliação de coleta, transmissão e 
avaliação de dados relativos à degradação da terra; e 

iv) Estabelecer  ligações mais estreitas entre os centros de dados e informação 
nacionais, sub-regionais e regionais e as fontes mundiais de informação; 

b) Assegurar que a coleta, análise e intercâmbio da informação, ao mesmo tempo 
em que vise a resolução de problemas específicos, responda às necessidades das 
comunidades  locais  e  dos  responsáveis  pela  tomada  de  decisões,  e  que  as 
comunidades locais estejam envolvidas nessas atividades; 

c) Apoiar e ampliar ainda mais os programas e projetos bilaterais e multilaterais 
destinados a definir, realizar, avaliar e financiar a recolha, análise e intercâmbio 
de dados e de informação, incluindo, entre outros elementos, séries integradas de 
indicadores físicos, biológicos, sociais e econômicos; 

d) Fazer um uso pleno dos conhecimentos especializados das organizações inter-
governamentais  e não-governamentais  competentes,  particularmente na difusão 
da correspondente informação e experiência disponível entre os grupos alvo, nas 
diferentes regiões; 

e)  Dar  a  devida  importância  à  coleta,  análise  e  intercâmbio  dos  dados  sócio-
econômicos e à sua integração com os dados físicos e biológicos; 

f) Permutar a informação proveniente de todas as fontes publicamente acessíveis 
que seja relevante para o combate à desertificação e à mitigação dos efeitos da 
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seca, e assegurar que a mesma ficará plena, aberta e prontamente acessível; e 

g)  Em  conformidade  com  as  respectivas  legislações  e/ou  políticas,  permutar 
informações sobre o conhecimento local e tradicional, zelando pela sua adequada 
proteção  e  assegurando  às  populações  locais  interessadas  uma  retribuição 
adequada em função dos benefícios resultantes desses conhecimentos, numa base 
eqüitativa e em condições mutuamente acordadas. 

Artigo  17º  -  Pesquisa  e  Desenvolvimento  -  1.  As  Partes  comprometem-se  a 
promover,  de acordo com as respectivas capacidades e através das instituições 
nacionais,  sub-regionais,  regionais  e  internacionais  competentes,  a  cooperação 
técnica e científica na área do combate à desertificação e da mitigação dos efeitos 
da seca. Para se atingir essa finalidade, apoiarão as atividades de pesquisa que:

e) Tomem em consideração,  sempre que relevante,  a relação existente  entre a 
pobreza, a migração causada por fatores ambientais e a desertificação; 

Artigo 18º - Transferência, aquisição, adaptação e desenvolvimento de tecnologia 
- 2. De conformidade com as respectivas capacidades e sujeitas às respectivas 
legislações  e/ou  políticas  nacionais,  as  Partes  protegerão,  promoverão  e 
utilizarão,  em  particular,  as  tecnologias,  os  conhecimentos  gerais,  os 
conhecimentos técnicos e as práticas tradicionais e locais relevantes. Com esta 
finalidade, as Partes comprometem-se a: 

a) lnventariar tais tecnologias, conhecimentos gerais, conhecimentos técnicos e 
práticas e as respectivas utilizações potenciais, com a participação das populações 
locais, e a difundir tal informação, sempre que oportuno, em cooperação com as 
organizações intergovernamentais e não-governamentais relevantes; 

b) Garantir que essas tecnologias, conhecimentos gerais, conhecimentos técnicos 
e  práticas  serão  adequadamente  protegidos  e  que  as  populações  locais 
beneficiarão  diretamente,  numa  base  eqüitativa  e  conforme  mutuamente 
acordado,  de qualquer  utilização  comercial  que deles  seja  feita  e  de qualquer 
inovação tecnológica que deles resulte; 

c)  Encorajar  e  apoiar  ativamente  a  melhoria  e  a  difusão  de  tais  tecnologias, 
conhecimentos gerais, conhecimentos técnicos e práticas, ou o desenvolvimento 
de novas tecnologias nelas baseadas; e 

d) Facilitar, se for o caso, a adaptação de tais tecnologias, conhecimentos gerais, 
conhecimentos técnicos e práticas a uma ampla utilização e, se necessário, a sua 
integração com as tecnologias modernas.

Artigo  19º  -  Desenvolvimento  das  capacidades,  educação  e  conscientização 
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pública  -  1.  As  Partes  reconhecem  a  importância  do  desenvolvimento  das 
capacidades - ou seja, criação e ou reforço das instituições, formação profissional 
e aumento das capacidades relevantes a nível local e regional - no esforços de 
combate à desertificação e de mitigação dos efeitos da seca. Elas promoverão o 
desenvolvimento das capacidades pelas vias seguintes, conforme for adequado: 

a)  Plena  participação  da  população  a  todos  os  níveis,  especialmente  ao nível 
local,  em particular  das  mulheres  e  dos  jovens,  recorrendo à  cooperação  das 
organizações não-governamentais e locais; 

b) Fortalecimento, ao nível nacional, das capacidades de formação profissional e 
de pesquisa da desertificação e da seca; 

c) Criação e/ou reforço dos serviços, de apoio e extensão rural com a finalidade 
de  difundir  de  forma  mais  efetiva  os  processos  tecnológicos  e  as  técnicas 
considerados relevantes, e a formação profissional de agentes de extensão rural e 
de  membros  das  organizações  de  agricultores  para  que  possam  ficar  em 
condições de promover abordagens de tipo participativo no tocante à conservação 
e uso sustentado dos recursos naturais; 

d)  Encorajamento  do uso e  difusão dos  conhecimentos  gerais,  conhecimentos 
técnicos  e  práticas  da  população  local  nos  programas  de  cooperação  técnica, 
sempre que seja possível; 

e)  Adaptação,  onde  for  necessário,  da  tecnologia  ambientalmente  adequada 
relevante  e  dos  métodos  tradicionais  de  agricultura  e  pastoreio  às  condições 
sócio-econômicas modernas; 

f) Provimento de formação profissional e tecnologia adequadas ao uso de fontes 
de  energia  alternativas,  particularmente  dos  recursos  energéticos  renováveis, 
especialmente orientados para a redução da dependência em relação à utilização 
da madeira como fonte de combustível; 

g)  Cooperação,  conforme  mutuamente  acordado,  dirigida  ao  reforço  da 
capacidade  dos  países  Partes  em  desenvolvimento  afetados  de  elaborar  e 
implementar programas nas áreas da coleta, análise e intercâmbio de informação, 
de conformidade com o disposto no artigo 16º; 

h)  Processos  inovadores  de  promoção  de  formas  de  subsistência  alternativas, 
incluindo  a  formação  profissional  orientada  para  a  aquisição  de  novas 
qualificações; 

i) Formação de responsáveis por tomadas de decisão, gestores e outro pessoal 
incumbido da coleta e analise de dados, da difusão e utilização de informações 
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sobre  situações  de  seca  obtidas  através  de  sistemas  de  alerta  rápido,  e  da 
produção alimentar; 

j)  Funcionamento  mais  eficaz  das  instituições  e  quadros  legais  nacionais  já 
existentes  e,  se  necessário,  criação  de  novos,  juntamente  com  o  reforço  do 
planejamento e gestão estratégicos; e 

k)  Desenvolvimento  de  programas  de  intercâmbio  para  fomentar  o 
desenvolvimento das capacidades  nos países Partes  afetados,  recorrendo a um 
processo interativo de ensino e aprendizagem a longo prazo. 

Artigo  20º  -  Recursos  financeiros  -  1.  Dada  a  importância  central  do 
financiamento para que sejam atingidos os objetivos da Convenção, as Partes, na 
medida das suas capacidades, farão todo esforço para assegurar que os recursos 
financeiros  adequados  estejam  disponíveis  para  os  programas  de  combate  à 
desertificação e mitigação dos efeitos da seca. 

3.  Os  países  Partes  em  desenvolvimento  afetados,  tendo  em  conta  as  suas 
capacidades, comprometem-se a mobilizar recursos financeiros suficientes para a 
aplicação dos seus programas de ação nacionais. 

AnexoIII - Anexo de Implementação Regional para a América Latina e Caribe - 
Artigo  3º  
Programas de ação 1. De conformidade com a Convenção, em particular os seus 
artigos  9º  a 11º,  e  em consonância  com as suas políticas  de desenvolvimento 
nacional,  os países Partes afetados da região deverão,  sempre que apropriado, 
elaborar  e  implementar  programas  de  ação  nacionais  para  combater  a 
desertificação e mitigar os efeitos da seca, os quais serão parte integrante das suas 
políticas de desenvolvimento sustentável. 

2. Na elaboração dos seus programas de ação nacionais, os países Partes afetados 
da região darão uma atenção particular  à alínea  f  )  do nº  2  do artigo  10º  da 
Convenção. 

Artigo4º - Conteúdo dos Programas de Ação Nacionais - De acordo com a sua 
respectiva situação e de conformidade com o artigo 5º da Convenção, os países 
Partes afetados da região poderão ter em consideração, entre outras, as seguintes 
áreas temáticas ao desenvolver a sua estratégia de combate à desertificação e/ou 
mitigação dos efeitos da seca: 

a)  O  aumento  das  respectivas  capacidades,  a  educação  e  a  conscientização 
públicas, a cooperação técnica, científica e tecnológica, bem como os recursos e 
mecanismos financeiros; 
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b) A erradicação da pobreza e a melhoria da qualidade de vida humana; 

c) A realização da segurança alimentar e de um desenvolvimento sustentável e de 
uma gestão  sustentada  das  atividades  agrícolas,  pecuárias,  florestais  e  de  uso 
múltiplo; 

d)  A  gestão  sustentada  dos  recursos  naturais,  particularmente  a  exploração 
racional das bacias hidrográficas; 

e) A gestão sustentada dos recursos naturais nas zonas de elevada altitude; 

f) A gestão racional e conservação dos recursos pedológicos e o aproveitamento e 
utilização eficiente dos recursos hídricos; 

g) A elaboração e aplicação de planos de emergência para mitigar os efeitos da 
seca; 

h)  A  criação  e/ou  reforço  de  sistemas  de  informação,  avaliação  e 
acompanhamento e de alerta rápido nas regiões propensas à desertificação e à 
seca,  tomando  em  consideração  os  aspectos  climatológicos,  meteorológicos, 
hidrológicos, biológicos, pedológicos, econômicos e sociais; 

i)  O  desenvolvimento,  gestão  e  uso  eficiente  de  diversas  fontes  de  energia, 
incluindo a promoção de fontes de energia alternativas; 

j)  A  conservação  e  a  utilização  sustentada  da  diversidade  biológica,  de 
conformidade com as disposições da Convenção sobre a Diversidade Biológica; 

k)  A tomada em consideração dos aspectos  demográficos  relacionados  com a 
desertificação e a seca; e 

l) A criação ou o reforço dos quadros institucionais e jurídicos que permitam a 
aplicação da Convenção, visando, entre outros aspectos, a descentralização das 
estruturas e das funções administrativas  relacionadas  com a desertificação e a 
seca,  envolvendo a participação  das comunidades  afetadas  e da sociedade em 
geral.

Obrigações concretas:

Artigo 3º – Princípios -Para atingir os objetivos da presente Convenção e aplicar 
as suas disposições, as Partes guiar-se-ão, entre outros, pelos seguintes princípios: 

a)  As  Partes  deverão  garantir  que  as  decisões  relativas  a  concepção  e 
implementação dos programas de combate à desertificação e/ou mitigação dos 
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efeitos da seca serão tomadas com a participação das populações e comunidades 
locais  e  que,  nas  instâncias  superiores  de  decisão,  será  criado  um  ambiente 
propício que facilitará a realização de ações aos níveis nacional e local; 

Artigo 4º - 2. Para se atingir o objetivo da presente Convenção, as Partes deverão: 
a)  Adotar  uma  abordagem integrada  que  tenha  em conta  os  aspectos  físicos, 
biológicos e sócio-econômicos dos processos de desertificação e seca; 

c) Integrar as estratégias de erradicação da pobreza nos esforços de combate à 
desertificação e de mitigação dos efeitos da seca; 

h)  Promover  a  utilização  dos  mecanismos  e  acordos  financeiros  bilaterais  e 
multilaterais  já  existentes  suscetíveis  de  mobilizar  e  canalizar  recursos 
financeiros substanciais para o combate à desertificação e a mitigação dos efeitos 
da seca conduzidos pelos países Partes em desenvolvimento afetados. 

Artigo 5º  -  Obrigações  dos países Partes afetados  -  Além das obrigações que 
sobre eles recaem, de acordo com o disposto no artigo 4º da Convenção, os países 
Partes afetados comprometem-se a: 

b) Estabelecer estratégias e prioridades no quadro dos seus planos e/ou políticas 
de desenvolvimento sustentável, tendo em vista o combate à desertificação e a 
mitigação dos efeitos da seca; 

c) Atacar as causas profundas da desertificação e dar especial atenção aos fatores 
sócio-econômicos que contribuem para os processos de desertificação; 

d)  Promover  a  sensibilização  e  facilitar  a  participação  das  populações  locais, 
especialmente  das  mulheres  e  dos  jovens,  nos  esforços  para  combater  a 
desertificação e mitigar os efeitos da seca, recorrendo ao apoio das organizações 
não-governamentais; 

Artigo 9º - Princípios básicos - 1. Ao cumprirem as obrigações previstas no artigo 
5º da Convenção, os países Partes  em desenvolvimento  e qualquer  outro país 
Parte afetado, no quadro do respectivo anexo de implementação regional ou que 
tenha  notificado,  por  escrito,  o  Secretariado  Permanente,  elaborarão,  darão 
conhecimento público e implementarão, conforme for apropriado, programas de 
ação nacionais  -  aproveitando,  na medida do possível,  os planos  e programas 
existentes  que  tenham tido  êxito  na  sua  aplicação  -  programas  de  ação  sub-
regional  e  regional,  como  elemento  central  da  sua  estratégia  de  combate  à 
desertificação e de mitigação dos efeitos da seca.  Tais  programas deverão ser 
atualizados  através  de  um  processo  participativo  permanente,  com  base  na 
experiência  desenvolvida  no  terreno,  bem  como  através  dos  resultados  da 
investigação. A preparação dos programas de ação nacionais será feita em estreita 

Rua XV de Novembro, n.º 1305 – 10º Andar – Centro – Blumenau/SC
Fone/Fax: (47) 3321-1700 e-mail: ricardo@prsc.mpf.gov.br

FS 9

mailto:prmblumenau@prsc.mpf.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

SUB-GRUPO DE TRABALHO DE TRATADOS INTERNACIONAIS

ligação  com  os  outros  trabalhos  de  formulação  de  políticas  nacionais  de 
desenvolvimento sustentável. 

Artigo 10º - Programas de Ação Nacionais - 2. Os programas de ação nacionais 
especificarão  o papel  que cabe,  respectivamente,  ao governo,  às comunidades 
locais  e  aos  detentores  da  terra,  bem  como  determinarão  quais  os  recursos 
disponíveis e quais os recursos necessários. Eles deverão entre outros aspectos: 

a) Incluir estratégias de longo prazo de luta contra a desertificação e de mitigação 
dos  efeitos  da  seca,  enfatizar  a  sua  implementação  e  integrá-las  nas  políticas 
nacionais de desenvolvimento sustentável; 

b)  Ter  em conta  a  possibilidade  de  lhe  serem introduzidas  modificações  em 
resposta a alterações nos pressupostos em que assentou a sua elaboração e ser 
suficientemente  flexíveis;  ao  nível  local,  para  acomodar  diferentes  condições 
sócio-econômicos, biológicos e geo-físicos; 

c) Dar uma particular atenção à aplicação de medidas preventivas nas terras ainda 
não degradadas ou que estejam apenas ligeiramente degradadas; 

d) Reforçar a capacidade de cada país na área de climatologia, meteorologia e 
hidrologia e os meios para constituir um sistema de alerta rápido em caso de seca; 

e)  Promover  políticas  e  reforçar  os  quadros  institucionais  nos  quais  se 
desenvolvem ações de cooperação e coordenação, num espírito de parceria entre 
a comunidade doadora, os vários níveis da administração pública e as populações 
e comunidades locais, e facilitar o acesso das populações locais à informação e 
tecnologia adequadas; 

f)  Assegurar  a  participação  efetiva  aos  níveis  local,  nacional  e  regional  das 
organizações  não-governamentais  e  das  populações  locais,  tanto  da população 
masculina como feminina, particularmente os detentores dos recursos, incluindo 
os agricultores e os pastores e as respectivas organizações representativas, tendo 
em  vista  o  seu  envolvimento  no  planejamento  das  políticas,  no  processo  de 
decisão e na implementação e revisão dos programas de ação nacionais; e 

g)  Prever  o  seu  exame  periódico  e  a  elaboração  de  relatórios  sobre  sua 
implementação. 

4. Considerando as circunstâncias e necessidades específicas de cada país Parte 
afetado,  os  programas  de  ação  nacionais  incluirão,  entre  outras  e  conforme 
apropriado, medidas em alguns ou em todos, os seguintes domínios prioritários, 
desde que relacionados com o combate à desertificação e a mitigação dos efeitos 
da seca nas áreas afetadas e envolvendo as respectivas populações: promoção de 
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formas de subsistência alternativas e melhoria do ambiente econômico nacional 
tendo em vista  reforçar  os  programas  dirigidos  à  erradicação  da  pobreza  e  à 
garantia  da segurança alimentar;  dinâmica  demográfica;  gestão sustentada  dos 
recursos naturais; práticas agrícolas sustentáveis; desenvolvimento e uso eficiente 
de várias fontes de energia; quadro institucional e legal; reforço da capacidade de 
avaliação  e  observação  sistemática,  incluindo  os  serviços  hidrológicos  e 
meteorológicos,  e  o  desenvolvimento  das  capacidades,  a  educação  e  a 
conscientização pública. 

Artigo 15º - Anexos de Implementação Regional - Os elementos a integrar nos 
programas de ação deverão ser selecionados e adaptados em função dos fatores 
sócio-econômicos, geográficos e climáticos característicos dos países Partes ou 
regiões afetados, bem como do seu nível de desenvolvimento. As diretrizes para a 
preparação  dos  programas  de ação  precisando a  orientação  e  conteúdo destes 
últimos  para  as  diferentes  sub-regiões  e  regiões  específicas,  constarão  dos 
respectivos Anexos de implementação regional. 

Artigo  17º  -  Pesquisa  e  Desenvolvimento  -  1.  As  Partes  comprometem-se  a 
promover,  de acordo com as respectivas capacidades e através das instituições 
nacionais,  sub-regionais,  regionais  e  internacionais  competentes,  a  cooperação 
técnica e científica na área do combate à desertificação e da mitigação dos efeitos 
da seca. Para se atingir essa finalidade, apoiarão as atividades de pesquisa que: 

a) Contribuam para o aumento do conhecimento dos processos que conduzem à 
desertificação e à seca, do grau de impacto e diferenças entre os vários fatores 
causais,  quer  os  naturais,  quer  os  induzidos  pelo  homem,  com o  objetivo  de 
combater a desertificação, melhorar a produtividade e assegurar o uso e gestão 
sustentável dos recursos; 

b) Respondam a objetivos bem definidos, atendam às necessidades concretas das 
populações locais e conduzam à identificação e implementação de soluções que 
melhorem o nível de vida das pessoas que residem nas zonas afetadas; 

c)  Protejam,  integrem,  valorizem  e  validem  o  conhecimento  geral,  os 
conhecimentos técnicos e as práticas tradicionais e locais, assegurando que, com 
respeito  pelas  respectivas  leis  e  políticas  nacionais,  os  possuidores  desses 
conhecimentos sejam diretamente beneficiados numa base eqüitativa e segundo 
condições mutuamente acordadas, de qualquer utilização comercial dos mesmos 
ou de qualquer avanço tecnológico deles resultante. 

f)  Promovam  a  realização  de  programas  conjuntos  de  pesquisa  entre  os 
organismos de investigação nacionais, sub-regionais, regionais e internacionais, 
tanto  do  setor  público  como  do  setor  privado,  destinados  a  obtenção  de 
tecnologias  melhoradas,  de  baixo  custo  e  acessíveis,  dirigidas  ao 
desenvolvimento  sustentável  através  da  participação  efetiva  das  populações  e 
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comunidades locais; e 

g) Aumentar a disponibilidade de recursos hídricos nas zonas afetadas através de, 
nomeadamente, sementeira de nuvens. 

2.  Nos programas  de  ação  deverão  incluir-se  as  prioridades  de  pesquisa  para 
regiões  ou  sub-regiões  específicas,  as  quais  deverão  refletir  as  diferentes 
condições locais. A Conferência das Partes, examinará periodicamente aquelas 
prioridades,  de  acordo  com  as  recomendações  do  Comitê  de  Ciências  e 
Tecnologia.

Artigo 21º - Mecanismos financeiros - 3. Os países Partes em desenvolvimento 
afetados utilizarão e, sempre que necessário, criarão e/ou reforçarão, mecanismos 
nacionais  de  coordenação  integrados  nos  programas  de  desenvolvimento 
nacionais,  que  assegurarão  o  uso  eficiente  de  todos  os  recursos  financeiros 
disponíveis. Eles deverão também recorrer a processos de tipo participativo que 
envolvam organizações não-governamentais, grupos locais e o setor privado, a 
fim de obter fundos, elaborar e implementar programas e assegurar que os grupos 
a  nível  local  virão  a  ter  acesso  ao  financiamento.  Estas  ações  poderão  ser 
facilitadas  mediante  uma melhor  coordenação e  uma programação flexível  da 
parte daqueles que fornecem a ajuda. 

Artigo 26º - Comunicação da lnformação - 1. Cada Parte informará à Conferência 
das Partes, através do Secretariado Permanente, das medidas que tenha adotado 
para  a  implementação  da  Convenção,  a  qual  será  apreciada  no  decurso  das 
sessões ordinárias daquela Conferência. A Conferência das Partes determinará os 
prazos  de  apresentação  e  o  modelo  que  os  respectivos  relatórios  deverão 
observar. 

2.  Os  países  Partes  afetados  fornecerão  uma  descrição  das  estratégias  que 
adotaram em conformidade com o disposto no artigo 5º da presente Convenção, 
bem como sobre qualquer informação relevante sobre a sua implementação. 

3.  Os  países  Partes  afetados  que  implementem  programas  de  ação  em 
conformidade  com o disposto  nos  artigos  9º  a  15º,  fornecerão  uma descrição 
detalhada desses programas e da respectiva implementação.                    

Anexo III - Anexo de Implementação Regional para a América Latina e Caribe - 
Artigo  5º
Cooperação  Técnica,  Científica  e  Tecnológica  -  De  conformidade  com  a 
Convenção, particularmente os seus artigos 16º e 18º, e no quadro do mecanismo 
de coordenação previsto no artigo 7º deste anexo, os países Partes afetados da 
região deverão, individual ou conjuntamente: 
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a)  Promover  o  reforço  das  redes  e  cooperação  técnica  e  dos  sistemas  de 
informação nacionais, sub-regionais e regionais, bem como a sua integração, se 
apropriada, nas fontes mundiais de informação; 

b) Realizar um inventário das tecnologias e conhecimentos técnicos disponíveis e 
promover a sua difusão e utilização; 

c) Promover a utilização das tecnologias, conhecimentos gerais, conhecimentos 
técnicos e práticas tradicionais de conformidade com o disposto na alínea b) do nº 
2 do artigo 18º da Convenção; 

d) Identificar as necessidades em matéria de transferência de tecnologia; e 

e)  Promover  o  desenvolvimento,  a  adaptação,  a  adoção e  a  transferência  das 
tecnologias existentes consideradas relevantes e das novas tecnologias válidas do 
ponto de vista ambiental. 

Artigo  6º  -  Recursos  e  Mecanismos  Financeiros  -  De  conformidade  com  a 
Convenção, particularmente os seus artigos 20º e 21º, no quadro do mecanismo 
de coordenação previsto no seu artigo 7º e em consonância com as suas políticas 
de  desenvolvimento  nacional,  os  países  Partes  afetados  da  região  deverão, 
individual ou conjuntamente: 

a) Adotar medidas para racionalizar e fortalecer mecanismos para o suprimento 
de fundos,  através  de investimento  público e  privado,  com vistas  a conseguir 
resultados concretos no combate à desertificação e na mitigação dos efeitos da 
seca; 

b) Identificar as necessidades em matéria de cooperação internacional para apoio 
dos esforços desenvolvidos a nível nacional; e 

Artigo 7º - Quadro Institucional - 1. Para conferir maior eficácia a este anexo, os 
países Partes afetados da região deverão: 

a) Criar e/ou reforçar centros dinamizadores nacionais de coordenação das ações 
de combate à desertificação e/ou mitigação dos efeitos da seca; e 

b)  Criar  um mecanismo de coordenação  dos  pontos  focais  nacionais,  com os 
seguintes objetivos: 

i) Permutar informação e experiência; 

ii) Coordenar as atividades aos níveis sub-regional e regional; 
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iii) Promover a cooperação técnica, científica, tecnológica e financeira; 

iv) ldentificar as necessidades em matéria de cooperação externa; e 

v) Acompanhar e avaliar a implementação dos programas de ação. 

Mecanismos  de  controle  /  implementação  (Plano  nacional  de  Implementação, 

relatórios, etc)

- Relatórios nacionais com periodicidade variada (até o momento houve a obrigação da 

apresentação de três relatórios), a serem entregues ao Secretariado para apreciação pela 

Conferência  das  partes.  Estes  relatórios  devem  conter  informações  sobre  a 

implementação da convenção, especialmente uma descrição das estratégias que adotou 

a parte afetada em conformidade com o disposto no artigo 5º da Convenção. Além 

disso, os países Partes afetados implementarão programas de ação em conformidade 

com  o  disposto  nos  artigos  9º  ao  15º  fornecerão  uma  descrição  detalhada  desses 

programas e da respectiva implementação.

ANEXO I - RELATÓRIO DESCRITIVO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DA 
NORMA INTERNACIONAL

    
A Convenção de combate  à desertificação, assinada em 1994, foi uma 

reação internacional à falta de eficácia do Plano de Ação das Nações Unidas para o 
combate  à  desertificação,  adotado  pela  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre 
desertificação, em 1977.

A convenção tem como objetivo a mitigação dos efeitos da seca e o 
combate à desertificação, explicando o texto da convenção que este combate se dará por 
meio  de  atividades  de  aproveitamento  integrado  da  terra,  que  tem  por  objetivo:  a 
prevenção e/ou redução da degradação das terras, a reabilitação das terras parcialmente 
degradadas e a recuperação das terras degradadas. 
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A convenção considera que o combate à desertificação e aos efeitos da 
seca  deve  ser  realizados  de  forma  integrada  com  outras  políticas  de  estado,  que 
minimizem  a  pobreza  e  promovam  o  desenvolvimento  sustentável,  tudo  com  o 
necessário apoio técnico e financeiro dos países desenvolvidos. Apesar da convenção 
ser  válida  para  todos  os  Estados  partes,  ela  é  particularmente  destinada  aos  países 
africanos. Deste modo, a convenção tem um texto geral, aplicável a todas as partes, e 
anexos específicos para implementação regional  em determinados continentes,  sendo 
que o anexo III diz respeito à América Latina e ao Caribe.

Inicialmente, a convenção estatui obrigações comuns a todas as partes 
para  se  atingir  seus  objetivos,  das  quais  destacamos:  adotar  abordagem  integrada, 
inclusive  às  estratégias  de erradicação  da  pobreza,  que  tenha  em conta  os  aspectos 
físicos, biológicos e sócio-econômicos nos processos de desertificação e seca; promover 
a  cooperação  entre  os  países  partes  e  entre  organizações  intergovernamentais  e 
internacionais  sobre  o  tema;  promover  utilização  dos  mecanismos  financeiros  já 
existentes para canalizar recursos para o combate à desertificação e a mitigação dos 
efeitos da seca.

Além das  obrigações  acima  descritas,  a  convenção  ainda  obteve  o 
compromisso dos países afetados a: dar devida prioridade aos efeitos da desertificação, 
alocando os recursos adequados para tanto; estabelecer estratégias e prioridades para 
seu combate nos seus planos e/ ou políticas de desenvolvimento sustentável; atacar as 
causas  profundas  da  desertificação,  com  especial  atenção  aos  seus  fatores  sócio-
econômicos;  promover  sensibilização  e  facilitar  participação  das  populações  locais, 
recorrendo aos apoio das ongs; criar  ambiente  nacional favorável  para seu combate, 
com  o  reforço  da  legislação  em  vigor  ou  a  promulgação  de  nova  legislação  e  à 
elaboração de novas políticas e programas de ação a longo prazo.

No  que  diz  respeito  especificamente  aos  países  desenvolvidos,  a 
convenção trouxe obrigações que apenas sobre eles recaem, como o apoio, por meio de 
recursos  financeiros  substanciais,  aos  países  em  desenvolvimento  afetados,  para 
elaboração e implementação dos planos de estratégias no combate à desertificação e na 
mitigação dos efeitos da seca, bem como promover e facilitar o acesso dos países partes 
afetados  à  tecnologia  e  conhecimento  técnico  para  tanto,  além  de  encorajar  a 
mobilização de recursos financeiros oriundos do setor privado e de outras fontes não-
governamentais.  A  Conferência  das  partes  deverá  promover  a  disponibilização  de 
mecanismos para canalizar estes recursos financeiros, afora aqueles que sejam objeto de 
acordos bilaterais ou regionais entre as partes, que deverá ser um mecanismo global.

A Convenção ainda prevê que as partes devem procurar incentivar a 
execução  de  programas  conjuntos  de  pesquisa,  formação  profissional,  coleta  e 
intercâmbio de informação que digam respeito à convenção Quadro das Nações Unidas 
sobre mudanças climáticas e à Convenção sobre Diversidade Biológica, com o objetivo 
de evitar duplicação de esforços, já que há vários pontos em comum entre elas. 
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Quanto aos países em desenvolvimento, praticamente todas as ações 
que  eles  devem  desenvolver  no  âmbito  de  suas  obrigações  se  darão  por  meio  da 
elaboração  e  implementação  de  um  plano  nacional  de  combate  à  desertificação  e 
mitigação dos efeitos da seca, que tem por objetivo identificar fatores que contribuem 
para a desertificação e as medidas de ordem prática necessárias ao seu combate e à 
mitigação dos efeitos da seca. 

Os planos de ação nacionais deverão especificar o papel que cabe aos 
governos, às comunidades locais e aos detentores da terra, bem como determinarão os 
recursos disponíveis e os recursos necessários. Deverão constar obrigatoriamente dos 
planos, dentre outros aspectos: estratégias de longo prazo no combate à desertificação e 
mitigação dos efeitos da seca, enfatizando sua implementação e integração nas políticas 
nacionais  de  desenvolvimento  sustentável;  possibilidade  de  serem  introduzidas 
modificações de acordos com alterações nos pressupostos técnicos que levaram à sua 
elaboração; dar especial atenção às medidas preventivas nas áreas ainda não degradadas 
ou ligeiramente degradadas; reforçar capacidade técnica do país na área da climatologia, 
meteorologia e hidrologia para constituição de um sistema de alerta rápido em caso de 
seca; promover cooperação e coordenação com as comunidades locais, e facilitar seu 
acesso  à  informação  e  tecnologia  adequadas;  assegurar  participação  das  ongs  e 
populações locais e suas organizações representativas no planejamento de políticas, no 
processo de decisão, implementação e revisão dos programas de ação nacionais; prever 
exame periódico e elaboração de relatórios sobre a implementação do plano de ação. 

Os  planos  de  ação  poderão  ainda  incluir  a  criação  ou  reforço  de 
sistemas de alerta rápido para a prevenção da seca, mecanismos para ajuda a pessoas 
deslocadas por razões ambientais, reforço das atividades de prevenção e gestão da seca 
e  segurança  alimentar  (incluindo  instalações  de  armazenamento  e  meios  de 
comercialização  nas  zonas  rurais),  além  de  projetos  que  visem  à  alternativas  de 
subsistência e desenvolvimento de programas de irrigação e de apoio à agricultura e 
pecuária nas zonas afetadas.

Para a elaboração dos planos de ação poderão contar com o auxílio dos 
países  desenvolvidos,  podendo  para  tanto  se  utilizaram  das  medidas  previstas  na 
convenção.  A  cooperação  financeira  que  assegure  aos  programas  de  ação 
previsibilidade compatível com planejamento de longo prazo é fundamental,  além da 
adequado  estabelecimento  de  procedimentos  administrativos  e  orçamentários  que 
aumentem a eficiência  da cooperação  e dos programas de apoio,  evitando sempre a 
desnecessária duplicação de esforços.

A  convenção  prevê  ainda  a  integração  e  coordenação  da  coleta  e 
intercâmbio de dados sobre informações relevantes para melhor avaliar os processos e 
efeitos da seca e da desertificação, além da cooperação técnica e científica para estes 
efeitos.  Também a transferência  da tecnologia,  através da aquisição,  adaptação e do 
desenvolvimento de tecnologias ambientalmente adequadas, economicamente viáveis e 
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socialmente aceitáveis deve ser objeto de promoção, financiamento e ajuda pelas partes 
países desenvolvidos. Para tanto as partes deverão inventariar tais tecnologias, inclusive 
os  conhecimentos  tradicionais,  para  que  estas  informações  sejam  difundidas.  O 
desenvolvimento de capacidades, tanto de servidores públicos quanto de particulares, 
bem como a educação e a conscientização pública devem ser objeto de especial atenção 
pelas partes. 

Cada  parte  dará  conta  das  medidas  que  tenha  tomado  para 
implementação  da convenção à  Conferência  das  Partes,  por  meio  de relatórios  cujo 
modelo e periodicidade serão decididos na primeira Conferência das Partes. Todavia, a 
convenção já determina que todos os países devem fornecer descrição das estratégias 
que adotaram de acordo com as sugestões que a convenção forneceu em seu artigo 5º, 
bem como informação relevante  sobre sua implementação.  Outrossim, os países que 
implementem programas de ação fornecerão uma descrição detalhada destes programas 
e da respectiva implementação, podendo a Conferência das partes disponibilizar apoio 
técnico  e  financeiro  para  compilar  e  comunicar  tais  informações.  Aos  países 
desenvolvidos cabe apresentar informação em que conste quais as medidas que adotou 
para apoiar a preparação e implementação dos programas previstos na convenção, bem 
assim os recursos financeiros já providos ou sendo providos.

Por  fim,  cabe  à  Conferência  das  partes  verificar  periodicamente  a 
implementação  da  convenção  e  de  seus  mecanismos,  além de  analisar  os  relatórios 
apresentados pelas partes e fazer recomendações sobre os mesmos.  

O anexo regional para a América Latina e o Caribe diz que tais países 
deverão tomar em consideração algumas peculiaridades da região, como o uso frequente 
nas zonas afetadas de modelos de desenvolvimento não sustentáveis, além da exigência 
de abordagem de forma integrada da desertificação e da seca, recorrendo-se a modelos 
de desenvolvimento sustentável compatíveis com a realidade ambiental,  econômica e 
social de cada país.

Outrossim, a convenção deixa à escolha das partes a possibilidade de 
elaborar os programas de ação nacionais, bem como apenas sugere a consideração de 
algumas temáticas na estratégia de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da 
seca,  provavelmente  reconhecendo  sua  fraca  capacidade  financeira.  Prescreve  no 
entanto a exigência de reforço das redes de cooperação técnica e integração de suas 
sistemas de informação com fontes mundiais, bem assim a realização de inventário das 
tecnologias e conhecimentos técnicos disponíveis, promovendo sua difusão e utilização. 
As  partes  regionais  deverão  ainda  promover  o  desenvolvimento  de  tecnologias 
existentes e identificar as necessidades em matéria de transferência de tecnologia, bem 
assim racionalizar os mecanismos de suprimento de fundos e promover participação de 
instituições de cooperação financeira. Por fim, a convenção prevê a criação ou reforço 
de centros nacionais de coordenação das ações e criar mecanismos de coordenação dos 
pontos focais nacionais, promovendo periodicamente reuniões de coordenação.  
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