Quem
somos?
Existem no Brasil e em outros países íberoamericanos
muitas e diversificadas iniciativas bem sucedidas de
aplicações, temáticas e territoriais, de novos conceitos em
ações de planejamento e de gestão do desenvolvimento rural
sustentável.
Este fato motivou em 2004 a construção do Fórum Permanente de
Desenvolvimento Rural Sustentável (Fórum DRS) como uma instância
de intercâmbio, articulação e difusão de conhecimentos e experiências
em desenvolvimento rural, assim como de cooperação para propor novas
soluções.
Do ponto de vista político, o Fórum DRS é um instrumento que contribui para a
integração latinoamericana na gestão do conhecimento, possibilitando aos países
da região a adoção de modelos inovadores de desenvolvimento rural sustentável por
meio da constituição de uma rede entre instituições de diversos países, especialmente
da América Latina.
Aproveitar as redes temáticas já existentes que se identifiquem com o desafio da
construção do desenvolvimento rural sustentável, ampliando suas articulações para
potencializar seus esforços é uma das estratégias adotadas na montagem e operação
do Fórum DRS. A prática da cooperação horizontal é um eixo estruturador de sua
ação, envolvendo organizações da sociedade, Governos e academia (ver figura
abaixo):

Objetivos
• Apoiar o desenvolvimento de conceitos e
metodologias inovadoras;
• Recuperar, caracterizar e difundir experiências de
melhores prátias em desenvolvimento rural sustentável;
• Apoiar a formulação e validação de políticas, mecanismos
institucionais, metodologias e enfoques de trabalho;
• Apoiar processos de formação de capital humano;
• Promover a adoção de modelos inovadores de desenvolvimento rural
sustentável;
• Promover processos de cooperação técnica horizontal;

Principais atividades
• Prospecções de oferta e demanda de experiências;
• Apoio, promoção e difusão de estudos de caso;
• Divulgação das experiências e difusão de conceitos, metodologias e técnicas inovadoras;
• Promoção de intercâmbios técnicos dentro e fora do continente latino-americano;
• Organização de redes virtuais;
• Realização de eventos presenciais ou virtuais para fortalecer capacidades e habilidades de
equipes técnicas, gestores públicos e de organizações da sociedade.

Instrumentos
- Site Fórum DRS: Principal instrumento de comunicação do Fórum DRS, tem caráter
informativo e hospeda todos os demais instrumentos de comunicação e iniciativas de
interação do Fórum DRS. O site do Fórum DRS resulta de debates, congressos e seminários virtuais, além de outras atividades disponibilizadas pela ferramenta web 2.0.
- Revista Fórum DRS: Publicação eletrônica trimestral bilíngüe (português/ espanhol), com seis editorias, sobre temas relacionados ao Desenvolvimento Rural
Sustentável na América Latina e Caribe.
- Diálogos Fórum DRS: Publicação eletrônica mensal bilíngüe (português/
espanhol) que reproduz os debates temáticos realizados pelo Fórum
DRS.
- Boletim Fórum DRS (Newsletter): Informativo eletrônico, de periodicidade mensal, composto por seis editorias, com informações sobre o Fórum DRS.
- Série DRS: Publicação de livros relacionados ao
tema DRS sob coordenação do Fórum DRS.

Participantes
Atualmente, estão comprometidas cerca de
500 entidades entre organizações da sociedade
civil, Governo e Academia.

Áreas temáticas
Prioritárias
Por meio de um intenso processo participativo de consulta com entidades participantes, foram definidos seguintes os temas:
• Integração de políticas públicas e atores sociais;
• Desenvolvimento rural ecologicamente sustentável;
• Desenvolvimento rural com enfoque de gênero, geração e etnia;
• Territorialidade: ruralidade; pluriatividade, multifuncionalidade; novas institucionalidades;
• Movimentos sociais e organizaçôes relevantes de produtores rurais;
• Gestão do conhecimento;
• Gestão social dos territórios;
• Capital social na promoção do desenvolvimento rural sustentável;
• Desenvolvimento de capacidades humanas e institucionais;
• Monitoramento e avaliação do desenvolvimento rural sustentável.

Beneficiários imediatos
Calcula-se que a cobertura da divulgação, da capacitação e da informação
gerada pelo Fórum DRS beneficia entidades em toda a América Latina sejam elas públicas ou privadas de todos os níveis:
• Organismos governamentais e não-governamentais
• Universidades
• Movimentos Sociais
• Fóruns internacionais
• Entidades de fomento
• Outras organizações da sociedade civil de âmbito
local e territorial

Institucionalidade
Fórum DRS é concebido como uma rede de
caráter político plural e de natureza interinstitucional, neste sentido, tem abrangência internacional
e é constituído por entidades colaboradoras que dele participam na condição de sócios. Poderão se associar ao Fórum
DRS entidades governamentais, não governamentais, movimentos sociais, organismos de fomento, institutos de pesquisa e centros
acadêmicos, que executem iniciativas nas diferentes áreas temáticas
do desenvolvimento rural.
A gestão do Fórum DRS é exercida pelo Instituto Interamericano de Cooperação
para a Agricultura (IICA), que conta com mais de seis décadas de experiência
respondendo às demandas dos países membros relacionadas ao desenvolvimento
rural. Contará com pontos focais nos paises que conformem a ECADERT e as regiões andina e sul, devendo ainda mobilizar atores socais, entidades governamentais e
academias de outros continentes.

Gestão
O Fórum DRS tem sede na cidade de Brasília, no Brasil, no mesmo endereço da Representação do IICA. Sua gestão é descentralizada para permitir uma maior interatividade
entre os associados (ver figura abaixo), contando apenas com uma instância de Coordenação Executiva composta por:
Coordenador Executivo: Carlos Luiz de Miranda (carlos.miranda@iica.int)
Assessor Técnico: Breno Aragão Tiburcio (breno.tiburcio@iica.int)
Consultor Técnico: Renato Carvalho (renato.carvalho@iica.int)
Assessor de Comunicação: André Kauric (andre.kauric@iica.int)
Assessora de Comunicação: Patricia Porto (patricia.porto@iica.int)
Secretária: Tatiana Cassimiro (tatiana.cassimiro@iica.int)
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Visite nosso site:
www.iicaforumdrs.org.br

Apoio institucional, Técnico, Acadêmico e Patrocínio:

MDA, MPOG, MI, MME, MAPA,
BNB, BB, CEF, BNDES, FBB
Eletrobras, Eletronorte
Governos Estaduais
CONDRAF
OPPA/CPDA/UFRRJ
IE/Unicamp
UFU

Representação do IICA no Brasil
SHIS QI 3, Lote A, Bloco F, Centro Empresarial Terracotta
CEP 71.605-450 - Brasília/DF - Brasil
Caixa Postal: 02995 - CEP 71.609-970
Telefones: 55 61 2106-5477 | Fax: 55 61 2106-5459
www.iica.org.br
www.iicaforumdrs.org.br

http://twitter.com/forumdrs

