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Destaques de Projetos Nacionais

Brasil - O DGM Brasil lançou, no dia 30 de agosto de 
2017, a segunda chamada para propostas de subprojetos. As 
propostas podem ser enviadas até o dia 30 de novembro. 
Para saber mais: www.dgmbrasil.org.br

Burkina Faso - Em junho de 2017, o DGM de Burkina Faso 
lançou a segunda chamada para propostas de subprojetos, e 
está agora analisando todos os envios.

República Democrática do Congo (DRC) - O DGM da DRC 
assinou um acordo com a Rede de Populações Indígenas e Locais 
para a Gestão Sustentável dos Ecosistemas Florestais da RDC 
(REPALEF) para desenvolver e gerenciar o Mecanismo de Queixas 
e Reparações do projeto.

Indonésia - Após o lançamento bem sucedido do projeto, em 
março de 2017, o DGM da Indonésia começou, imediatamente, a 
planejar sua primeira chamada para propostas de subprojetos, a 
qual foi lançada em meados de agosto, com importante ênfase no 
fortalecimento do reconhecimento legal e de posse da terra dos 
povos indígenas e das comunidades locais. As propostas 
puderam ser enviadas até o final de setembro, e o DGM da 
Indonésia está atualmente alisando todas as submissões. Para 
saber mais: www.dgmindonesia.id 

Moçambique - Em setembro de 2017, o DGM de Moçambique 
selecionou o World Wildlife Fund (WWF) para atuar como Agência 
Executora Nacional (NEA) do projeto. Este será o segundo projeto 
nacional do DGM para o WWF, pois a organização também é a 
NEA do DGM Peru.

Peru - De marco a julho de 2017, o DGM Peru recebeu as 
propostas em resposta a segunda chamada para propostas de 
subprojetos. Em meados de setembro, o projeto anunciou a 
slecao de 53 novos subprojetos, incluindo 10 subprojetos com 
foco em reconhecimento legal para 120 comunidades, 12 
subprojetos que apoiam a titulacao de terras para 82 
comunidades e 31 subprojetos relacionados ao manejo de 
recursuos naturais, turismo sustentavel e agrosilvicultura em 45 
comunidades.
Para saber mais: www.mdesawetoperu.org
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Próximos Eventos
Intercâmbio Global do DGM: 
de primeiro a 3 de novembro de 2017
COP 23 da CQNUMC: 
de 6 a 17 de novembro de 2017

Procure pela edição especial do DGM Digest no início de 
novembro para saber mais sobre o envolvimento do 
programa na 23ª Conferência das Partes (COP 23) da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas (CQNUMC).

Acima: Membros da comunidade Lapinha Quilombola 
realizando uma dança tradicional em Minas Gerais, no Brasil
Crédito da foto: Luis Barquin

Strengthening Networks

À direita: Jagat 
Baram, da NEFIN, 
mapeia o fluxo de 
informações em 
sua rede em escala 
nacional e 
subnacional, no 
Nepal.

Representantes do 
Pacto de Povos 
Ind genas da sia (AIPP) 
e da Federa o 
Nepalesa de 
Nacionalidades 
Ind genas (NEFIN) 
reuniram-se em 
Chiang Mai, na 
Tail ndia, no final de setembro, para realizar uma an lise 
participativa da rede social das redes regionais e 
nacionais de PICLs. Esta sessão de trabalho baseou-se 
nas lições aprendidas no intercâmbio regional do DGM da 
Ásia, realizado em fevereiro de 2017 ç

í

Sobre o DGM

O Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e 
Comunidades Locais (DGM) do Programa de Investimento 
Florestal (FIP) destina-se a aumentar a capacidade e apoiar 
as prioridades dos povos indígenas e comunidades locais 
(PICLs) para fortalecer sua participação no FIP e outras 
iniciativas relacionado à redução das emissões do 
desmatamento e da degradação florestal (REDD+).

Website: www.dgmglobal.org     
Twitter: @DGM_Global     
Facebook: @dgmglobalproject
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Em junho de 2017, o DGM Global completou seu 
primeiro ano de Intercâmbios de Aprendizagem com 
o Intercâmbio Regional do DGM América Latina
realizado em Minas Gerais, no Brasil. Os tópicos
discutidos incluíram o Acordo de Paris, as
salvaguardas sociais e ambientais e a importância
dos direitos à terra. O evento incluiu 24 participantes
do PICLs de 10 países, incluindo representantes de 4
países não DGM. Este evento também contou com a
primeira participação regional externa no intercâmbio
do DGM, com um representante convidado de
Moçambique para compartilhar suas experiências
com os participantes latinoamericanos e levar os
conhecimentos latinos obtidos no intercâmbio de
volta para a África com ele. Esta participação regional
externa está planejada como uma característica em
todos os futuros Intercâmbios Regionais do DGM.

Compartilhando Conhecimento
Um dos principais objetivos do Projeto Global de Intercâmbio de Aprendizagem e de Conhecimento (DGM Global) é 
facilitar a aprendizagem compartilhada em toda o DGM e com partes interessadas externas. Uma das muitas maneiras que 
o projeto faz isso é através da organização e facilitação de eventos que reúnem representantes-chave de povos indígenas
e comunidades locais (PICLs) e redes e organizações relacionadas.
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O segundo ano de intercâmbios do DGM começou com o 
Intercâmbio Regional da África, realizado em Kumasi, em 
Gana, em agosto de 2017. A produção de cacau é um dos 
maiores impulsionadores do desmatamento em Gana; 
por isso, o Programa de Investimento Florestal e o DGM 
estão focando em formas de produzir cacau de maneira 
mais sustentável. Entre outros temas, os participantes do 
intercâmbio aprenderam técnicas agroflorestais para o 
cultivo de cacau de forma "climáticamente inteligente" 
dentro das florestas, o que poderia minimizar o futuro 
desmatamento relacionado à produção de cacau. O 
Intercâmbio Regional da África de 2017 teve 34 
participantes de PICLs de 10 países, incluindo um 
participante externo do Nepal para promover o 
compartilhamento de conhecimento em todas as regiões.

O DGM Global também facilita esse intercâmbio entre 
as agências executoras do DGM, que são as 
organizações que foram selecionadas para implementar 
os projetos do DGM sob a direção de seus respectivos 
comitês gestores. Em junho, a Conservation 
International, como a Agência Executora Global do 
DGM, organizou uma reunião com representantes de 
seis agências executoras nacionais e o Comitê Gestor 
Global. Os participantes aprenderam uns com os outros 
sobre os sucessos e os desafios de cada projeto e 
começaram a desenvolver abordagens coordenadas 
para monitoramento, comunicação e reparação de 
queixas do DGM.




