Antecedentes da Agenda Internacional
A Agenda Internacional para Jardins Botânicos
na Conservação* é uma estrutura global para
políticas, programas e prioridades dos jardins
botânicos na conservação da biodiversidade. Foi
preparada pelo Botanic Gardens Conservation
International (BGCI) entre 1998 e 2000.
A Agenda Internacional foi baseada nas
contribuições e consultas a mais de 300 instituições e
pessoas nas comunidades internacionais de jardins
botânicos, da botânica e da conservação.

A Agenda Internacional define a missão global dos
jardins botânicos na conservação a nível mundial da
seguinte forma:

Foi lançada em junho de 2000 no 1o Congresso
Mundial dos Jardins Botânicos (Asheville, North
Carolina, U.S.A.). A Agenda Internacional atualiza
e substitui a Estratégia de Conservação para os
Jardins Botânicos (preparada pelo BGCI, IUCN e
WWF, 1989).

•

A Agenda Internacional tem sido incluída como
uma importantíssima contribuição à consecução da
Estratégia Global para a Conservação de Plantas
(Global Strategy for Plant Conservation - GSPC).
A GSPC foi adotada pela Convenção sobre
Diversidade Biológica (CBD) em abril de 2002.

*Agenda Internacional para Jardins Botânicos
na Conservação
Wyse Jackson, P.S. e Sutherland, L.A. (2000),
Botanic Gardens Conservation International, London,
U.K. ISBN 0 9520275 9 3. Cópias podem ser obtidas
da Publications Department, BGCI, Descanso House,
199 Kew Road, Richmond, Surrey,TW9 3BW, U.K.
Fax: +44 (0) 20 8332 5956, E-mail: bgci@rbgkew.org.uk.
Versões em outras línguas incluem Chinês, Inglês,
Francês,Alemão, Português, Russo, Espanhol. Favor
entrar em contato com a BGCI para maiores
informações.

Os objetivos da Agenda Internacional são:
i) Prover uma estrutura global comum para políticas,
programas e prioridades dos jardins botânicos na
conservação da biodiversidade.
ii) Definir o papel dos jardins botânicos no
desenvolvimento de parcerias e alianças globais
para a conservação da biodiversidade.
iii) Estimular a avaliação e desenvolvimento de
políticas e práticas de conservação nos jardins
botânicos para aumentar a sua eficácia e eficiência.
iv) Desenvolver um meio para monitorar e registrar
as ações empreendidas pelos jardins botânicos na
conservação.
v) Promover o papel dos jardins botânicos na
conservação.
vi) Prover orientação para jardins botânicos nas
questões contemporâneas de conservação.

•
•
•

•

Freiar a perda de espécies de plantas e da sua
diversidade genética a nível mundial.
Focalizar a prevenção de maior degradação do
ambiente natural do planeta.
Aumentar a compreensão do público acerca do
valor da diversidade de plantas e das ameaças que
esta enfrenta.
Implementar ação prática para o benefício e
melhoria do ambiente natural do planeta.
Promover e assegurar o uso sustentável dos
recursos naturais do planeta para gerações
presentes e futuras.
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Formulário de Inscrição
Registre as suas contribuições à Agenda
Internacional para Jardins Botânicos na
Conservação para trabalhar em prol da
implementação da missão global de jardins
botânicos em todo o mundo para a
conservação.

Por favor, acrescente a sua instituição/
organização à lista dos que estão trabalhando
pela implementação da Agenda
Internacional preenchendo o Formulário
de Inscrição ao final desta brochura.

Como registrar as suas contribuições para a
Agenda Internacional para Jardins
Botânicos na Conservação

Todas as instituições/organizações inscritas
receberão o seguinte:

Conforme o que foi proposto na Agenda
Internacional (Seção 3.2), os jardins botânicos
podem registrar as suas contribuições para a
consecução da Agenda Internacional através de
um compromisso por escrito de trabalhar a favor da
implementação das suas provisões. Os jardins
botânicos são convidados a adotar a Agenda
Internacional como a sua (ou parte da sua) política
institucional de conservação.

• Um certificado de inscrição.

O BGCI está empenhado em desenvolver o Sistema
de Registros (Seção 3.3) para aquelas
instituições/organizações que tenham declarado a sua
intenção de contribuir com a implementação da
Agenda Internacional. O BGCI manterá uma lista
das instituições/organizações que fizerem tal
declaração e monitorem e avaliem a implementação
da Agenda Internacional.

• Uma carta formal de congratulações.

• Atualizações regulares da consecução da
Agenda Internacional em todo o mundo.
• Diretrizes para relatar as suas realizações
relacionadas à conservação que contribuem
para a Agenda Internacional.
• Um kit de mídia para auxiliar a disseminar a
notícia da adoção da Agenda Internacional.
• Uma cópia da logomarca do BGCI (em forma
eletrônica) para uso nas suas publicações e
outros materiais.
• Uma lista atual dos jardins botânicos
registrados.

Perguntas Feitas com Freqüência
1) Por que a instituição/organização deve inscrever-se na
Agenda Internacional?

•
•
•
•
•
•
•

A inscrição na Agenda Internacional oferece uma
clara indicação do compromisso da sua
instituição/organização com a conservação de plantas.
Permite que as ações empreendidas em prol da
conservação de plantas sejam reconhecidas e registradas
internacionalmente como contribuições a favor do
esforço global que está sendo feito para conservar a
diversidade de plantas. Contribuições feitas por
instituições para implementar a Agenda Internacional
serão relatadas pelo BGCI ao Secretariado da Convenção
sobre Diversidade Biológica (CBD) e contarão como
contribuições para a consecução da Estratégia Global
para Conservação de Plantas da Convenção.
2) A Agenda Internacional é consistente com a nossa
missão institucional/organizacional?
A inscrição na Agenda Internacional pode oferecer
uma oportunidade para revisão da missão de
conservação de uma instituição. É improvável que
instituições que atualmente exercem papéis na
conservação de plantas ou manejo de recursos vegetais
encontrem incompatibilidades entre a sua missão e os
objetivos e provisões da Agenda Internacional.
Todavia, recomenda-se que os detalhes específicos destas
missões sejam examinados e comparados.
3) Quais atividades atuais e futuras da nossa
instituição/organização apoiarão a Agenda
Internacional?
Seria impossível para cada instituição completar todas as
tarefas e recomendações-chave esboçadas na Agenda
Internacional. Todavia, recomenda-se que todos que
participam na sua implementação devem:
•

•

Avaliar atividades e prioridades atuais e verificar o
status das mesmas em comparação com as tarefaschave esboçadas na Agenda Internacional.
Desenvolver um plano para a implementação da
Agenda Internacional incluindo os papéis específicos
que a instituição empreenderá ou não e considerar
políticas relacionadas aos seguintes ítens :
• acesso a recursos genéticos e compartilhamento
de benefícios
• biotecnologia
• patrimônio cultural

•

conservação ex situ
identificação e monitoramento
avaliação e mitigação de impactos
conservação in situ
troca de informações
conservação integrada
estratégias nacionais para a conservação da
biodiversidade
• redes/relacionamentos com outros setores e/ou
organizações
• educação pública e conscientização
• pesquisa
• desenvolvimento sustentável
• uso sustentável da biodiversidade
• cooperação técnica e científica
• transferência de tecnologia
• treinamento e capacitação
Desenvolver parcerias e alianças para assegurar uma
abordagem unida com melhores práticas para a
conservação de plantas, nacional e
internacionalmente.

4) Quem já adotou a Agenda Internacional?
Uma lista de instituições inscritas está no site do BGCI
na Web (http://www.bgci.org.uk) e uma lista atualizada
poderá ser fornecida mediante pedido.
5) Quais são as responsabilidades adicionais que a
Agenda Internacional impõe para minha instituição?
A única responsabilidade extra será de assegurar que os
resultados do seu trabalho pela conservação sejam
comunicados ao BGCI para que o BGCI possa ajudar a
monitorar e avaliar a implementação da Agenda
Internacional e relatar o seu progresso ao Congresso
Internacional dos Jardins Botânicos para a Conservação,
realizada a cada três anos (Agenda Internacional
Seção 3.6).
6) Por que o meu conselho diretor, órgão diretor ou
diretor/equipe de direção deve assinar a Declaração
de Apoio à Agenda Internacional?
A assinatura oferece uma clara declaração do
compromisso da sua instituição com a conservação e,
para algumas instituições, com a implementação da CBD.
Esta ação poderá contribuir com as obrigações do seu
país dentro da CBD.
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Formulário de Inscrição
Nome da Instituição

Tipo de Inscrição

Formal

Resolução de Conselho ou outra forma de aprovação

Favor marcar

dos órgãos diretores relevantes (e.g. autoridades
universitárias, governo local, regional ou nacional)

Informal

E.g. pelo Diretor/Equipe de Direção

BGCI agradece o envio de cópias de qualquer resolução formal, moção ou outra forma de endosso.
Nome da pessoa responsável

Posição

Endereço

E-mail

Data de Inscrição

Declaração
Esta instituição acolhe a Agenda Internacional para Jardins Botânicos na Conservação como estrutura global
para o desenvolvimento de políticas institucionais e programas na conservação de plantas.
Sem impor quaisquer obrigações ou restrições (legais ou de outra natureza) às políticas ou atividades desta
instituição/organização, comprometemo-nos a trabalhar para alcançar os objetivos e metas da Agenda
Internacional para Jardins Botânicos na Conservação

Assinatura

Data

Favor assinar e destacar este formulário de inscrição e enviar ao Secretário Geral, Botanic Gardens Conservation
International, Descanso House, 199 Kew Road, Richmond, Surrey TW9 3BW, U.K.

✃

Obrigado pela sua inscrição na Agenda Internacional para Jardins Botânicos na Conservação
Favor manter uma cópia em duplicata deste formulário para os seus registros

Botanic Gardens
Conservation
International (BGCI)
A missão do BGCI é de construir uma rede mundial
para conservação das plantas. Foi fundado em 1987
e agora inclui mais de 500 instituições membros em
111 países, trabalhando em conjunto para implementar
a Agenda Internacional para Jardins Botânicos
na Conservação.
A Agenda Internacional representa uma
importantíssima contribuição dos jardins botânicos
do mundo para a consecução da conservação da
biodiversidade global, sustentabilidade ambiental e
aumento da conscientização do público acerca da
importância da diversidade de plantas e das ameaças
que a mesma enfrenta.
A Agenda Internacional tem sido reconhecida pela
Convenção sobre a Diversidade Biológica como parte
essencial para a consecução da Estratégia Global
para Conservação de Plantas da Convenção,
adotada em abril de 2002.
Se você deseja integrar a rede mundial do BGCI para
a conservação de plantas, favor entre em contato com
o BGCI para maiores detalhes.

Botanic Gardens
Conservation International
Descanso House, 199 Kew Road,
Richmond, Surrey TW9 3BM, U.K.
Tél: +44 (0) 20 8332 5953
Fax: +44 (0) 20 8332 5956
E-mail: bgci@rbgkew.org.uk
Internet: www.bgci.org.uk
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