
Mecanismo de Doação 
Dedicado a Povos Indígenas 
e Comunidades Locais

O Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Locais (DGM) 

é uma iniciativa global que apoia a plena e efetiva participação dos povos indígenas e 

comunidades locais no esforço para reduzir o desmatamento e a degradação florestal. 

Como uma janela especial sob o Programa de Investimento Florestal do Fundo de 

Investimento Climático, o DGM coloca 80 milhões de dólares diretamente nas mãos das 

pessoas que, simultaneamente, dependem e protegem as florestas.

O DGM inclui projetos nacionais em 14 países-piloto e um Projeto de Aprendizagem 

Global e Intercâmbio de Conhecimentos. A governança e implementação dos projetos 

são lideradas pelos representantes dos povos indígenas e comunidades locais, e o 

Banco Mundial serve como um administrador e apoia a parte de supervisão. Através 

do DGM, práticas sustentáveis de uso florestal lideradas por povos indígenas e 

comunidades locais serão apoiadas, compartilhadas, e elevadas à arena da política 

global, aumentando o sucesso dos esforços para proteger as florestas.

Brasil*
Burkina Faso*
Costa do Marfim
República Democráti-
ca do Congo*
Equador

Gana
Guatemala
Indonésia
Laos
México
Moçambique

Nepal
Peru*
República do Congo
Projeto Global*
*projetos aprovados 
até maio de 2016

$80 milhões alocados em 15 projetos



Atividades Locais
Os países-projeto do DGM fornecem subsídios e suporte técnico 
diretamente para as organizações de base dos povos indígenas e 
comunidades locais em áreas-alvo. Intervenções financiadas promovem 
a gestão sustentável da floresta, os meios de vida (sustento) tradicionais 
que contribuem para a adaptação e mitigação às mudanças climáticas, 
e a propriedade das terras. Cada país-projeto é dirigido por um Comitê 
Gestor Nacional e implementado por uma Agência Executora Nacional. 
Em países aprovados para alocações, os projetos dos países são 
elaborados, aprovados e implementados de forma rotativa.

Atividades Globais
Para expandir o impacto e a sustentabilidade, o Projeto de 
Aprendizagem Global e Intercâmbio de Conhecimentos apoia a 
coordenação e aprendizagem compartilhada entre os países-projeto. O 
projeto global também fornece treinamentos sobre assuntos políticos 
e técnicos para representantes regionais dos povos indígenas e 
comunidades locais, fortalecendo a voz deles nos fóruns climáticos. O 
Projeto Global é dirigido pelo Comitê Gestor Global e implementado 
pela Conservation International como Agência Executora Global.

Um novo modelo de Finanças Climáticas
Representantes dos povos indígenas e comunidades locais gerenciam 
todos os aspectos do DGM através dos Comitês Gestores Nacionais 
e do Comitê Gestor Global, e são apoiados por agências executoras, 
mais especificamente no que diz respeito à prestação de contas, 
transparência e eficácia. Através do seu design único, o DGM visa 
estabelecer o reconhecimento dos povos indígenas e comunidades 
locais como líderes eficazes em esforços para reduzir o desmatamento 
e a degradação florestal, cuja participação contínua em projetos e 
políticas climáticas é necessária para resultados bem sucedidos.
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Contato: Melanie Allen  |  mallen@conservation.org Saiba mais em www.dgmglobal.org
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