
APRESENTAÇÃO 

A Área Chave de Biodiversidade (ACB) Bosque de San Antonio é uma 
estratégia complementar de conservação, com jurisdição em quatro 
municípios do Valle del Cauca – Yumbo, Cali, La Cumbre e Dagua –, 
liderada por organizações da sociedade civil e configurada como um 
mosaico de conservação composto de propriedades privadas localizadas 
em áreas estratégicas e áreas públicas, por meio da qual são 
desenvolvidos acordos de conservação para manejo e uso sustentável de 
terras. Cada área particular conta com gestão própria, e no caso das áreas 
públicas o manejo é realizado pela autoridade ambiental local.

A ACB Bosque de San Antonio é uma das 36 principais áreas de 
biodiversidade do hotspot dos Andes Tropicais, considerada de alta 
prioridade por seu valor biológico e pela ameaça de perda da cobertura 
biológica associada à pressão de uso da área pelo aumento do número de 
moradias e expansão da fronteira agrícola.

O objetivo da conservação desta área é promover a conectividade ecológica com 
o Parque Natural Nacional Farallones de Cali, contribuindo para a manutenção 
da biodiversidade e serviços ecossistêmicos fora e dentro da área protegida, 
com ênfase especial na conectividade das espécies que estão sendo conservadas.
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DADOS

CONTEXTO 

A ACB Bosque de San Antonio é considerada um mosaico de 
conservação integrado por um conjunto de áreas privadas e públicas que 
contribui para a conectividade ecológica do território. Cada área possui 
gestão própria, que no caso de propriedades particulares é exercida pelos 
proprietários com o apoio das organizações de base que acompanham o 
processo. No caso de áreas públicas, o gerenciamento é realizado pela 
autoridade ambiental de acordo com sua jurisdição e competência.

Essas áreas são integradas ao Parque Nacional Farallones 
de Cali por um corredor de conectividade no qual, por 
meio de acordos de conservação públicos e privados 
e ações de restauração ecológica em execução, são 
implementadas ações para reduzir a fragmentação gerada 
pelo desenvolvimento urbano, pela extensão da fronteira 
agrícola, exploração madeireira, dentre outros fatores.

F
O
T
O
:
 
S
a
n
d
r
a
 
G
o
n
z
á
l
e
z
,
 
F
u
n
d
a
c
i
ó
n
 
N
a
t
u
r
a



APOIO TÉCNICO: Fundación Natura

ícones feitos por Freepik e surang em www.flaticon.com

LIÇÕES APRENDIDAS

 ▶ Construção de confiança e comunicação, principalmente com os 
proprietários de áreas particulares, o que, aos poucos, por meio 
dos resultados obtidos, promoveu a articulação das organizações.

 ▶ Compreensão de que a sustentabilidade do processo depende em 
grande parte do compromisso de organizações da sociedade civil 
e comunidades, considerando que o compromisso e o apoio do 

QUEM SE BENEFICIA

A população como um todo, com mais qualidade de vida 
e contato com a natureza, além de adoção de processos 
produtivos mais sustentáveis no território.

ABORDAGEM 

O hotspot dos Andes Tropicais possui 36 Áreas Chave da 
Biodiversidade (ACB), consideradas de alta prioridade por serem os 
locais com os maiores valores biológicos, que estão sob ameaça e 
precisam urgentemente de melhorias em sua gestão de conservação.

No caso da Colômbia, por meio de convocação feita em 2016, a 
ACB Bosque de San Antonio foi um dos oito locais priorizados pelo 
Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) para a qualificação 
de processos de gestão para conservação, dentro do projeto 
“Consolidação da governança local para a conservação do bosque 
de San Antonio, nos municípios Cali, Dagua, La Cumbre e Yumbo”.

Como parte dessa iniciativa, foi gerenciada a articulação da 
autoridade municipal, da autoridade ambiental e de outras 
organizações da sociedade civil e academia que trabalham juntas 
no território para sua conservação e uso sustentável. Esse processo 
foi sustentado pelo contexto que a Colômbia vivia na época, de 
consultas populares sobre processos de mineração, em que a 
participação do cidadão gerava o planejamento dos territórios por 
seus habitantes.

A governança da ACB Bosque de San Antonio é realizada por meio 
de um grande sistema que articula todas as iniciativas presentes no 
território, particularmente os planos de manejo das áreas protegidas 

que ali se encontram. A principal fonte de financiamento é o 
Critical Ecosystem Partnership Fund.

RESULTADOS

 ▶ Construção de um plano estratégico para a conservação 
da área por uma rede de atores, com base no diagnóstico 
ambiental e socioeconômico e na governança participativa.

 ▶ A implementação do plano é apoiada por programas 
e atividades realizados pelas diversas organizações 
presentes no território, complementares aos objetivos 
propostos, o que permitiu canalizar recursos econômicos 
e gerar sustentabilidade nos processos. O monitoramento 
do plano é realizado de forma participativa, com o apoio 
dos grupos focais.

 ▶ Mudanças nas práticas produtivas, com adoção de 
novos sistemas mais sustentáveis, como agropastoris e 
agroecológicos, têm permitido a recuperação de áreas 
naturais e mostrado resultados positivos no aumento do 
abastecimento de água.

governo local dependem do contexto político dos interesses, 
objetivos e prioridades propostos por cada gestão.

 ▶ Ter ambição em relação aos resultados, a fim de alcançar 
a consecução de metas ou um maior impacto sobre 
os financiadores, o que exige uma grande capacidade 
logística e técnica.

SAIBA MAIS 

http:// bit.ly/APL_SanAntonio


