
 

 

Coalizão Pró Unidades de Conservação da Natureza 

Regimento interno 

A Coalizão Pró Unidades de Conservação da Natureza (Pró UC) é uma rede de 

instituições da sociedade civil e empresas, que tem como objetivo promover, 

junto à sociedade, o que consideramos as melhores e mais eficientes formas de 

proteger e conservar o patrimônio natural brasileiro, para essa e as futuras 

gerações. Para tanto, promove a articulação entre os setores, o debate junto à 

sociedade e desenvolve estratégias para o fortalecimento das Unidades de 

Conservação (UCs) em todo o território nacional. 

Sob o arcabouço legal do Artigo 225 da Constituição Federal do Brasil e da Lei 

9985/2000, que rege o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC), a formação da Coalizão Pró UC é baseada na firme convicção 

entre todos os seus membros fundadores, de que é fundamental engajar a 

sociedade brasileira na criação e manutenção de significativas amostras do 

patrimônio natural, por meio das unidades de conservação. 

Os resultados desse envolvimento trarão consequências diretas à qualidade de 

vida da população, uma vez que as UCs protegem áreas naturais responsáveis 

pelo fornecimento de serviços essenciais à vida humana, como a boa qualidade 

do ar, água potável, polinização, fertilidade do solo. São espaços vitais para 

manutenção e evolução de diferentes formas de vida e, fonte de matérias-primas 

para vários setores e de garantia dos direitos e da qualidade de vida de 

populações locais. Assim, é também objetivo da Coalizão Pró UC levar à 

população brasileira, informações concretas sobre a relevância das UCs para a 

vida de todos. 
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Missão e visão 

Missão 

Atuar na defesa e valorização das Unidades de Conservação da natureza em 

busca de maior articulação política e mobilização social. 

Visão 

Ampliação e consolidação de um sistema de Unidades de Conservação 

representativo, efetivo e sustentável, com seus valores reconhecidos pela 

sociedade e inseridos nos planos de desenvolvimento do país. 

Princípios 

A Coalizão Pró UC atua com base em quatro princípios: 

– Seguir e promover os princípios legais que respaldam a existência do SNUC, 

sob o arcabouço da Constituição Federal, em seu Artigo 225 e da Lei do SNUC, 

9985/2000. 

– Promover o conhecimento sobre as UCs e o seu reconhecimento como 

elemento fundamental para a conservação da natureza, a garantia dos direitos 

e da qualidade de vida de populações locais e a promoção de um ambiente 

equilibrado. 

– Promover estratégias de fortalecimento, ampliação e aperfeiçoamento do 

SNUC, considerando a conservação da biodiversidade e a manutenção dos 

serviços ambientais como valores inestimáveis, essenciais para a manutenção 

da vida no planeta e diretamente associados à existência dessas áreas naturais 

protegidas. 

– Colaborar amplamente no cumprimento de tratados e metas globais para a 

proteção de biodiversidade. 

Atuação e Objetivos 

A Coalizão Pró UC se propõe a atuar de três formas: 

1. Articulação política estruturada e assertiva em defesa do SNUC. 



2. Estabelecimento de uma estratégia integrada e de alto impacto de 

comunicação e mobilização social em prol das UCs. 

3. Elaboração de estratégia de longo prazo para a comunicação do SNUC. 

Os pilares de atuação estabelecidos buscam atingir os seguintes objetivos: 

- Influenciar as políticas públicas para a criação, consolidação e ampliação do 
conjunto das UCs; 

- Acompanhar as proposições do Congresso Nacional com influência direta e 
indireta sobre as UCs; 

- Promover o diálogo qualificado desta rede com os mais variados setores 
sociais, buscando ampliar o conhecimento sobre as UCs e a articulação política 
em torno da defesa e da valorização das mesmas; 

- Estabelecer ferramentas de comunicação de amplo alcance sobre as UCs para 
a população brasileira; 

- Apoiar iniciativas locais e regionais de fortalecimento das UCs, promovendo 
maior alcance e mobilização de tais ações;  

- Participar de fóruns internacionais de discussão sobre UCs, promovendo a 
divulgação de seus resultados entre a comunidade nacional. 

- Contribuir no fortalecimento do SNUC e sua relevância social, ambiental e 
econômica para toda a sociedade. 

Compromissos 

Para consolidação de seus objetivos, os membros da Coalizão Pró UC 

comprometem-se a: 

1. Buscar, identificar e propor instituições que possam fazer parte da 
Coalizão Pró UCs; 

2. Levantar prioridades de atuação para o fortalecimento das UCs e definir 
estratégia e planejamento operacional para as prioridades levantadas; 

3. Estabelecer agenda anual de atuação, determinada a partir das 
necessidades identificadas e definidas a partir de consenso; 

4. Estabelecer estratégia de captação de recursos financeiros para viabilizar 
a existência e ações da mesma; 

5. Estabelecer estratégia de comunicação entre os membros da rede e de 
comunicação da rede em geral; 

6. Reunir-se em caráter ordinário, anualmente com todos os membros 
associados; 



7. Estabelecer encontros regulares entre os membros fundadores a fim de 
definir o direcionamento e a operacionalização dos temas levantados. 

_______________________________________________________________  

Membros da Coalizão Pró UC 

Membros Fundadores 

São considerados membros fundadores desta Coalizão Pró UC, as instituições 

que têm participado de forma atuante desta rede desde a sua formação, o WWF-

Brasil, a Conservação Internacional do Brasil, a Fundação Grupo Boticário de 

Proteção à Natureza, a Fundação SOS Mata Atlântica, o Instituto Semeia, a 

Rede Nacional Pró Unidades de Conservação e o IMAFLORA. 

Compromisso dos Membros Fundadores 

Às instituições fundadoras cabe a responsabilidade de: 

1. Promover e fomentar o debate qualificado e a articulação entre todos os 
membros da Coalizão Pró UC;  

2. Realizar a gestão compartilhada da mesma, promovendo reuniões 
ordinárias e extraordinárias, estabelecendo encaminhamentos de atuação 
e promovendo oportunidades de ações para o fortalecimento do SNUC. 

3. Promover a articulação entre todos os membros, por meio de encontros 
presenciais anuais e reuniões regulares a distância. 

4. Estabelecer direcionamentos extraordinários de atuação, participando 
aos demais membros associados os encaminhamentos para a tomada de 
decisão por consenso. 

5. Informar continuamente todos os membros sobre resultados de 
encaminhamentos, novas proposições e oportunidades de atuação para 
o fortalecimento do SNUC. 

 

Membros Associados 

As entidades que passarão a compor a Coalizão Pró UC, após sua formação, 

serão consideradas Membros Associados e sua adesão fica vinculada à 

solicitação de participação e aprovação, conforme próximo item desse 

regimento. 



Compromisso dos Membros Associados  

Aos membros associados da Coalizão Pró UC cabe a responsabilidade de: 

1. Propor iniciativas de atuação para a Coalizão; 

2. Participar ativamente nas discussões e encaminhamentos de atuação da 
Coalizão, colaborando na definição, por consenso, das causas a serem 
apoiadas por esta rede; 

3. Identificar e propor novas instituições com o objetivo de expandir a rede 
de instituições da Coalizão; 

4. Participar ativamente das ações de mobilização em prol do fortalecimento 
do SNUC; 

5. Participar dos encontros anuais promovidos pela Coalizão. 

Procedimento para participação de novos Membros Associados  

As instituições do Segundo e Terceiro Setor de todo o Brasil, bem como 

instituições de ensino e pesquisa, que compartilhem da missão, visão e 

princípios defendidos por esta rede, e tenham interesse em fazer parte da 

Coalizão, devem encaminhar carta de solicitação de adesão para 

unidoscuidamos@gmail.com  

A proposta de adesão será encaminhada para todos os membros Fundadores e 

Associados para deliberação por consenso. 

Critérios orientadores para a inclusão de novos membros 

Ser uma entidade do Segundo ou Terceiro Setor, legalmente constituída por 

meio de pessoa jurídica, criada há no mínimo 12 meses; 

Atuar no Brasil seja em esfera local, regional ou nacional; 

Ter reconhecida afinidade com a missão, visão e princípios da Coalizão Pró 

UC. 

A Coalizão Pró UC reserva-se ao pleno direito de não aprovar a participação de 

organizações que tenham entre seus dirigentes, conselheiros ou mantenedores 

pessoas ocupantes de cargos públicos, empresas envolvidas em acidentes 

ambientais, com denúncias de corrupção ou que deponham contra sua 

idoneidade, e com ações contrárias à missão e à visão da Coalizão Pró UC. 



Tomada de decisão sobre atuação da Coalizão  

Consenso:  As posições da Coalizão Pró UC serão tomadas e assumidas 

publicamente a partir de decisões por consenso, e quando isso não for possível, 

os posicionamentos serão assinados pelo conjunto de instituições que 

concordam com determinada posição, sem mencionar o coletivo da Coalizão. 

Quando necessária a tomada de decisão a distância, deve-se observar o 

seguinte procedimento: 

1. Envio da proposta a ser decidida para a lista do grupo. 

2. Serão aguardadas duas semanas para manifestações. Nos casos 

de decisões urgentes, esse tempo pode ser reduzido e deve ser 

informado e justificado para os membros da Coalizão. 

3. Havendo uma manifestação contrária, a proposta é recusada. Se 

todos que se manifestarem concordarem com a proposta, a 

proposta é aceita pelo grupo mesmo que alguns membros não 

tiverem se manifestado dentro do prazo. 

Comunicação 

Qualquer manifestação e comunicado com a imprensa em nome da Coalizão 

deve ser previamente informada e consensuada entre todos, seguindo o mesmo 

processo de tomada de decisão mencionado anteriormente. 

Qualquer divulgação da Coalizão em apresentações, sites e materiais 

institucionais também deve ser informada ao grupo por e-mail conforme 

procedimento mencionado acima. 

 

 


