Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável
Rio+20: O IRD e a AIRD se mobilizam
Lançamento do 1° programa de cooperação científica África-Brasil-França

Comunicado de imprensa | Marselha | 4 de junho de 2012
Na ocasião da próxima Conferência das Nações Unidas
sobre o desenvolvimento sustentável (Rio+20), que
acontece no Brasil de 20 a 22 de junho de 2012, o Institut
de recherche pour le développement (IRD), membro oficial
da delegação francesa no Rio e sua Agence inter-établissements de recherche pour le développement (AIRD),
apresentarão com seus parceiros africanos e brasileiros, o primeiro programa de pesquisa tripartite sobre a
luta contra a desertificação na África. Os pesquisadores do IRD organizarâo também cerca de dez eventos
durante a conferência, participando dos debates científicos.

Luta contra a desertificação: Primeiro programa de cooperação científica África-Brasil-França
40 anos após a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, o Rio+20 será a oportunidade
de fazer o balanço dos avanços realizados e de renovar o compromisso da comunidade internacional a favor do
desenvolvimento sustentável. Neste contexto, o IRD, a AIRD e seus parceiros africanos (Agência panafricana da
grande muralha verde – APGMV) e brasileiros (Centro de gestão e estudos estratégicos – CGEE e Conselho nacional
de desenvolvimento científico e tecnológico – CNPq) desejam promover a luta contra a desertificação na África,
particularmente afetados por esse fenômeno mundial (43% das terras encontram-se em zonas áridas ou semi-áridas).
Sendo assim, eles apresentarão na Rio+20 o primeiro programa de pesquisa tripartite dedicado à luta contra a
desertificação na África. Fruto de uma longa cooperação entre esses parceiros, iniciada em Fortaleza (Brasil,
ICID+18, agosto de 2010), em Mendoza (Argentina, setembro de 2011) e em Niamey (Níger, ICID+19, outubro de
2011), esse programa de pesquisa concretiza os compromissos do acordo tripartite assinado em março de 2012,
durante o 6° Fórum mundial da água em Marselha (França).
Iniciativa original da cooperação Sul-Sul-Norte financiada conjuntamente pelo Brasil, a África e a França, esse
programa de pesquisa tem por objetivo estruturar uma comunidade científica tricontinental de apoio à luta contra a
desertificação na África, fortalecer as capacidades científicas deste continente e consolidar o vínculo entre a ciência e
a sociedade, à fim de contribuir à uma gestão sustentável das zonas áridas e semi-áridas na África. As ações
concretas do programa serão apresentadas na quarta-feira 20 de junho às 11:00hs durante um on site side event no
pavilhão Brasil.
Uma obra dedicada à "grande muralha verde" e seus desafios
A AIRD e a APGMV apresentarão na Rio+20, na forma de CD-Rom, a publicação "A grande muralha verde Capitalização das pesquisas e valorização dos saberes locais". Tem por objetivo capitalizar os resultados,
experiências, técnicas e outros dados pertinentes extraídos da pesquisa científica, das práticas e dos saberes
tradicionais adquiridos nessas diferentes áreas durante os últimos cinquenta anos e sugerir recomendações para
otimizar os programas realizados no âmbito da iniciativa "grande muralha verde".
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Oficinas científicas e presença no pavilhão França
Além disso pesquisadores do IRD participarão dos debates e das reflexões científicas entre os 13 e 22 de junho,
sugerindo eventos sobre temas variados 1:
• O mar: entre saberes e adquiridos
• O Lago Tchad em debate
• Economia verde e agricultura: Instrumentos para lutar contra a mudança climática
• Clima e desenvolvimento das terras secas
• O espaço para o desenvolvimento dos territórios do Sul: aplicação à gestão solidária dos recursos em água e
das florestas tropicais
• TASK abordagem territorial da mudança global: Mobilização dos conhecimentos científicos para o
desenvolvimento dos territórios e a transição para a economia verde
• Biodiversidade e recursos naturais sustentáveis
• Oceano e desenvolvimento sustentável
• Água e desenvolvimento sustentável
• Clima e desenvolvimento das terras secas
• Atlântico Sul: Variabilidade, tendências e impactos
Enfim, o IRD apresentará ao público a exposição "Oceano e clima, intercâmbios para a vida" e será membro oficial da
delegação francesa no Rio.

Contatos imprensa

 IRD Sede: Cristelle Duos | presse@ird.fr | T : (+33) (0)4 91 99 94 87
 IRD Brasil: Charlotte Grawitz | charlotte.grawitz@ird.fr T : (+55 61) 83 02 76 00
Para maiores informações

 Encontre as fotos do IRD livres de direitos autorais para a imprensa, bem como a documentação sobre a
participação do IRD na Rio+20: www.ird.fr/rio-20
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Ver o programa detalhado em inglês em anexo.
IRD Siège, 44, boulevard de dunkerque – 13572 Marseille cedex 02

O IRD: Pesquisa, formação e inovação em parceria
O IRD é um estabelecimento público francês de caráter científico e tecnológico, inteiramente dedicado à
pesquisa para o desenvolvimento. Ele encontra-se sob a dupla tutela dos ministérios encarregados pela
pesquisa e pela cooperação. A partir da sua sede, em Marselha e de seus dois centros metropolitanos de
Bondy e Montpellier, ele exerce suas ações em mais de cinquenta países, na África, no perímetro mediterrâneo,
na América Latina, na Ásia e no Ultramar tropical francês. O IRD se compromete em responder aos grandes
desafios do desenvolvimento conduzindo atividades de pesquisa, de formação e de inovação no Sul, para o Sul
e com o Sul, em uma preocupação constante de compartilhar os conhecimentos, os meios e as competências.
Baseados na interdisciplinaridade, os projetos conduzidos em parceria tratam de questões cruciais para as
regiões do Sul: doenças tropicais e de civilização, segurança alimentar, mudanças climáticas, recursos em
água, biodiversidade, desenvolvimento das sociedades, vulnerabilidades e desigualdades sociais, migrações…
na perspectiva de atingir os Objetivos do milênio para o desenvolvimento.
www.ird.fr
Doravante integrada ao IRD, a Agência inter-organismos de pesquisa para o desenvolvimento reúne um
conjunto de estabelecimentos de ensino superior e de pesquisa franceses, que dedicam toda ou parte de suas
atividades ao serviço do desenvolvimento nos países do Sul. Ela constitue uma força de mobilização cuja
missão é coordenar e ampliar o esforço da pesquisa nacional e europeia a favor do desenvolvimento.
www.aird.fr
O IRD no Brasil
Graças a uma grande variedade de climas, solos, vegetações e populações, o Brasil é um terreno privilegiado
para a pesquisa científica. O IRD está presente no Brasil há mais de 50 anos e conduz pesquisas com
instituições e universidades locais. As atividades do Instituto se enquadram no âmbito dos acordos de parceria
assinados com o Conselho nacional de desenvolvimento científico e tecnológico (CNPq) e as Fundações de
amparo à pesquisa dos estados (FAP) para o que diz respeito à cooperação científica, e a Agência brasileira de
cooperação (ABC) para a cooperação técnica.
As temáticas de pesquisa abordam a variabilidade climática, os recursos hídricos, a biodiversidade, a floresta e
a agricultura tradicional, o meio ambiente e a saúde. Os trabalhos são direcionados principalmente sobre o
meio ambiente amazônico e, mais recentemente, sobre o oceano Atlântico.
www.bresil.ird.fr
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