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O que é a Recam
Criada no final de 2013, a Rede de Capacitação da Amazônia - Recam é
uma iniciativa colaborativa de organizações socioambientais que
atuam na Amazônia promovendo a capacitação como um pilar para
fortalecer a gestão social, ambiental e econômica em nível municipal.

Sua missão é promover e dar escala a iniciativas de
gestão local sustentável na Amazônia, por meio da
colaboração, da capacitação e do fortalecimento da
governança socioambiental.

Como surgiu
A Recam foi idealizada a partir do Seminário "Gestão Socioambiental
Municipal", realizado em Rondônia e organizado pela Equipe de
Conservação da Amazônia (ECAM), Kanindé e Prefeitura de Porto
Velho, em agosto de 2013.
O interesse e prática informal de troca de experiências entre
organizações atuando nessa agenda já existia, mas percebemos que
poderia ser potencializado através de uma rede pautada na
colaboração para capacitação em gestão socioambiental.

Contexto
Um dos principais gargalos para uma mudança de rumo no modelo de
desenvolvimento dos municípios Amazônicos é a fragilidade técnica e
administrativa dos gestores municipais e das lideranças locais para
promover esta agenda e espaços coletivos de participação e decisão.
Hoje há uma carência que se reflete na ausência de espaços coletivos
de participação e decisão, onde atores, mesmo que com divergências
de visões e interesses, possam apresentar suas demandas.
Precisamos qualificar o capital humano e social
nos municípios da Amazônia, para facilitar o
diálogo e a ampliação do debate sobre o
desenvolvimento local sustentável.

Unir forças
Precisamos unir forçar porque:
• a magnitude dos desafios que se impõem à Amazônia requer
orientar as ações de redução do desmatamento para alcançar
escala;
• a promoção da gestão socioambiental municipal tem gerado
resultados positivos, mas ainda em casos pilotos;
• a cooperação interinstitucional em ações de fortalecimento da
gestão socioambiental municipal potencializa e escala o impacto
dessas atividades; e
• as possibilidades de cooperação em gestão socioambiental
municipal são amplas, mas para concretizar essas ações é
fundamental estruturar e fortalecer uma agenda
de capacitações para gestão socioambiental.

Capacitação
Para a Recam, “capacitar” vai muito além de promover cursos,
seminários ou oficinas. Trata-se de estimular a construção de
conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades, atitudes e
comportamentos necessários ao desempenho de competências que
fortaleçam a governança socioambiental municipal.
Pode envolver diferentes formas de troca de conhecimento, em espaços
diversos, como intercâmbios, eventos, publicações e instâncias de
participação social.
Teoria da Mudança: Norteia as ações da Recam por ser
uma forma colaborativa de planejamento para a
transformação social. Metodologia utilizada para
desenvolver soluções para problemas sociais complexos, no
nosso caso, a gestão municipal sustentável na Amazônia.

Governança
A Recam tem quatro níveis de participação como instrumento de
governança:
• Instituição facilitadora: assumida por uma das organizações do Comitê
Gestor em caráter rotativo, colabora na organização das ações e
moderação da rede.
• Comitê Gestor: Fórum para tomada de decisão estratégica e
institucional.
• Membros: Abrange todas as instituições que fazem parte da rede.
• Convidados: Abrange todas as pessoas que participam pontualmente
dos espaços coletivos da Recam, mediante convite de um dos membros.
As atividades são desenvolvidas através de Grupos de
Trabalho (GTs), que encaminham propostas e ações
para o grupo maior. Esses GTs são organizados
conforme os interesses temáticos do momento.

Como funciona
• Reunião virtual 3 vezes ao ano entre as instituições membro, para
encaminhar questões, projetos, articulações ou produtos pontuais
que contribuam com a missão da rede.
• Reunião presencial 1 vez ao ano.
• As atividades propostas são implementadas pelos membros através
de grupos de trabalho (GTs) ou encontros bilaterais.
• Para a troca de experiências em temas específicos são realizados
Cafés Virtuais pela internet (webinar).
• Um grupo de e‐mails é utilizado para facilitar a troca de informações
entre os membros.
• A rede também troca informações por sua Fanpage, no Facebook:
@recamamazonia

Quem faz parte da Recam

Como participar
A Recam é uma rede aberta à participação de instituições de qualquer
natureza, que:
• estejam alinhadas com os princípios e missão da rede;
• atuem na Amazônia na área socioambiental ou na gestão municipal;
• tenham interesse ou trabalhem com o tema capacitação, com foco
no fortalecimento de municípios verdes ou sustentáveis.

Os atuais membros da Recam são responsáveis por
indicar e recomendar a entrada de novos membros. Se
tiver interesse, entre em contato com alguma das
organizações que fazem parte, ou mande um email
para: recam.amazonia@gmail.com

Saiba mais sobre as ações da Recam em nossa
fanpage no Facebook! @RecamAmazonia

