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Sumário Executivo 

Projeto Global de Aprendizagem e Intercâmbio de Conhecimentos do Mecanismo de Doação Dedicado a 
Povos Indígenas e Comunidades Locais (DGM) entrou em seu terceiro ano de implementação em julho de 
2017 sob a liderança do Comitê Gestor Global (GSC) do DGM. O mês de julho marcou a inauguração do 
mandato dos novos copresidentes do GSC, Mina Setra, da Indonésia, e Idrissa Zeba, de Burkina Faso, cujo 
trabalho para o DGM já se mostrou incalculável. De julho a dezembro, o DGM Global realizou significativos 
progressos em cada um dos seus três componentes, continuando a avançar os objetivos tanto do projeto 
global do DGM quanto do programa DGM mais amplo. 

 

O DGM Global continuou seu trabalho em "Aprendizagem Global, Divulgação e Compartilhamento de 
Informações" neste período, realizando o segundo Intercâmbio Regional da África, em Kumasi, Gana, e o 
segundo Intercâmbio Global, em Bonn, na Alemanha. O Intercâmbio Regional da África foi o maior 
intercâmbio do DGM Global até a data, com 34 participantes de PICLs de 10 países que se reuniram, em 
agosto, para compartilhar suas experiências e conhecer tópicos importantes como agrossilvicultura e 
manejo florestal comunitário. Em novembro, 14 líderes de PICLs de 11 países e 4 redes regionais se 
reuniram na semana anterior à 23ª Conferência das Partes (COP 23) da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas para conhecer questões fundamentais e estratégias para um 
envolvimento eficaz em apoio às prioridades dos PICLs. Durante a COP 23, o DGM Global continuou seu 
apoio com eventos paralelos direcionados, check-ins diários com participantes e advocacia para questões-
chave, como a Plataforma de Comunidades Locais e Indígenas. Além disso, a qualidade e quantidade das 
comunicações do DGM Global aumentaram significativamente. Através de uma maior coordenação com 
projetos nacionais, atualizações mais frequentes no site do projeto e uso mais estratégico de mídias 
sociais, o DGM Global está se tornando muito mais eficaz ao mostrar o DGM como um modelo bem-
sucedido para se envolver com as comunidades sobre mudanças climáticas e silvicultura sustentável. 

Além de seus novos copresidentes, este foi o primeiro período completo de relatório desde que o GSC 
criou grupos de trabalho, em sua reunião de abril de 2016, em Brasília. Esses grupos aumentaram o apoio 
direcionado do GSC em papéis fundamentais, incluindo o orçamento do projeto, a reparação de queixas e 
a sustentabilidade em longo prazo do DGM. Por exemplo, quatro membros do GSC se juntaram à Agência 
Executora Global (GEA) em dezembro para se prepararem para a revisão de dois anos e meio do projeto, e 
cada representante forneceu comentários gerais e feedback direcionado em relação aos respectivos 
grupos de trabalho. O GSC também representou o DGM em importantes eventos internacionais, incluindo 
a Reunião de Países-Piloto do Programa de Investimento Florestal (FIP), em julho, e a Reunião do 
Subcomitê do FIP, em dezembro, onde a copresidente Mina Setra lançou o Segundo Relatório Anual do 
DGM em uma sala cheia de interessados-chave. Através de todas as suas diversas contribuições, os 
membros do GSC demonstraram, consistentemente, sua capacidade de liderança, tomada de decisão 
responsável e supervisão da governança e da prestação de contas do projeto. 

Através de uma maior coordenação com os projetos nacionais do DGM, o DGM Global também fortaleceu 
seu apoio ao quadro comum de monitoramento e relatórios para todo o DGM. O DGM Global está, agora, 
em contato frequente com membros de cada Agência Executora Nacional, tanto coletivamente, através da 
Equipe de Comunicações Globais que foi estabelecida no final do período do relatório anterior, quanto 
individualmente, com cada projeto nacional conforme a necessidade de informação. Informações 
detalhadas sobre os projetos nacionais foram incorporadas ao Relatório do Programa Semestral e no 
Segundo Relatório Anual do DGM, ambos disponíveis no site do projeto. 

A primeira metade do terceiro ano do DGM Global foi muito bem sucedida. O projeto continuou a melhorar 
como as suas trocas sobre temas específicos acontecem, e tanto o GSC quanto a GEA estão 
demonstrando de forma mais ativa a efetividade do DGM como modelo para o acesso direto de PICLs ao 
financiamento climático em nível local e global.  
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1. Visão Geral do Projeto Global do DGM 

O Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Locais (DGM) tem como 
objetivo permitir a participação plena e efetiva dos povos indígenas e comunidades locais em 
processos relacionados à Redução de Emissões de Desmatamento e Degradação Florestal 
(REDD+) em escala local, regional e global. Entendendo que os PICLs gerenciam significativas 
áreas florestais de uma forma que fornece meios de subsistência ao mesmo tempo em 
que conserva as florestas, o DGM promove a participação de PICLs em projetos e processos de 
REDD+ como algo necessário para alcançar melhores benefícios climáticos e de subsistência. 

Financiado pelo Programa de Investimento Florestal (FIP) do Fundo de Investimento Climático, o 
DGM disponibiliza US$ 80 milhões para Países-Piloto em 14 países do FIP e um Projeto Global 
de Aprendizagem e Intercâmbio de Conhecimentos mais abrangente. A Conservation 
International foi selecionada por um processo de concorrência como a Agência Executora 
Global (GEA) para o Projeto Global do DGM.  

O objetivo do Projeto Global é “organizar e facilitar o intercâmbio de conhecimentos, 
aprendizagem e capacitação em REDD+ e questões relacionadas às mudanças climáticas em 
nível regional e global e fortalecer as redes e alianças das organizações comunitárias (tanto de 
comunidades indígenas quanto de comunidades locais) em todas as regiões, visando a 
aumentar sua representação e voz nos fóruns políticos regionais e globais."  O projeto global 
tem uma função de guarda-chuva, promovendo o intercâmbio de conhecimento e a 
aprendizagem entre grupos comunitários nos países do DGM e em países que não são FIP. O 
Projeto está dividido em três Subcomponentes: 

Sub-Componente 1: Aprendizagem Global, Divulgação e Compartilhamento de 
Informações - Oficinas globais, regionais e sub-regionais realizadas com representantes 
dos PICLs sobre políticas e assuntos técnicos relacionados a REDD+; disseminação de 
informações relevantes e culturalmente apropriadas por meio de plataformas online e 
canais de networking; e divulgação global para parceiros importantes. 

Sub-Componente 2: Assistência Técnica e Serviços de Secretariado para o GSC do DGM 
– Preparação e convocação das Reuniões Anuais do GSC; apoio aos membros do GSC 
em parcerias globais; criação de oportunidades de liderança para Indígenas e 
comunidades locais; e gestão do Mecanismo de Reparação de Queixas em nível global. 

Sub-Componente 3: Planejamento, Monitoramento e Relatório - Executar o planejamento 
do Projeto Global, assim como monitoramento e emissão de relatórios de forma 
coordenada para todo o DGM, incluindo os Projetos Nacionais e o Projeto Global, 
trabalhando em estreita parceria com os Comitês Gestores Nacionais (NSCs) por meio 
das Agências Executoras Nacionais (NEAs) de cada um dos Projetos Nacionais do DGM. 
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2. Cronograma Global do Projeto: julho a dezembro de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julho 
- Treinamento de Negociações - Arlington, VA, EUA 
- Reunião de inicialização do Ano Fiscal 2018 com copresidentes 

do GSC - Arlington  VA  EUA 
 

 
Agosto 
- Intercâmbio Regional da África - Kumasi, Gana 

Setembro 
- Diálogo informal sobre a plataforma de CLPIs - Ottawa, Canadá 
- Avaliação das Redes Indígenas da Ásia 
- Reunião dos países-piloto do FIP - Luang Prabang, República 

Democrática Popular do Laos 

Outubro 
- DGM Digest, Vol. 8 
- Proposta aprovada para a iniciativa AmeriGEOSS, da NASA 

Novembro 
- Intercâmbio Global – Bonn, Alemanha 
- CQNUMC COP 23 - Bonn, Alemanha 
- Reunião de Subcomitês do GSC - Bonn, Alemanha 
- DGM Digest, Vol. 9 - Edição especial sobre a COP 23 

Dezembro 
- Reunião do Subcomitê do FIP - Washington, DC, EUA 
- Lançamento do 2o Relatório Anual 
- Reunião de Preparação para a Avaliação de Dois Anos e Meio 

do Projeto Global 
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3. Progresso e Realizações 

3.1. Sub-Componente 1: Aprendizagem Global, Divulgação e 

Compartilhamento de Informações 

Todos os anos, o DGM Global realiza três intercâmbios regionais e um intercâmbio global para 

facilitar a aprendizagem compartilhada, a capacitação e o fortalecimento das redes entre PICLs 

de todo o mundo. Cada intercâmbio é realizado em colaboração com uma organização parceira 

no país anfitrião para que o conteúdo abordado seja significativo e apropriado para o contexto 

local. O primeiro ano desses intercâmbios terminou em Junho de 2017 e incluiu a reunião de 

mais de 100 líderes de PICLs vindos de mais de 30 países na África, na Ásia e na América Latina 

para compartilhar as formas como eles já estão envolvidos em ações climáticas e com a 

silvicultura sustentável e para aprender como envolver-se de forma mais eficaz. Na passagem 

para o segundo ano de intercâmbios do DGM, o GSC decidiu que cada evento deve focar-se 

em um tema específico particularmente relevante para o momento em que ocorre e 

considerando os problemas principais enfrentados pelos PICLs na região onde o evento ocorre. 

3.1.1. Intercâmbio Regional da África 

O segundo ano de 

intercâmbios do DGM 

começou com o 

Intercâmbio Regional da 

África, realizado em 

Kumasi, em Gana, em 

agosto de 2017. Um dos 

principais impulsionadores 

do desmatamento em Gana 

é a agricultura, motivo pelo 

qual o GSC decidiu que o 

tema do intercâmbio 

deveria ser "manejo 

agroflorestal e manejo florestal comunitário", com ênfase particular em métodos sustentáveis de 

cultivo de cacau. Um dos principais produtos de exportação de Gana, o cacau é uma parte 

Participantes junto a membros da comunidade durante uma visita de 
campo realizada no Intercâmbio Regional da África de 2017 
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importante da economia do país, mas o aumento da demanda fez com que os agricultores se 

expandissem para áreas florestais, muitas vezes destruindo as florestas no processo. Para 

combater esta tendência, o Programa de Investimento Florestal, o DGM e outras iniciativas 

estão promovendo a prática de cultivo de cacau à sombra e técnicas agrícolas sustentáveis 

chamadas coletivamente de "Climate-Smart Cocoa" (Cacau Climaticamente Inteligente). 

O cacau foi um tópico particularmente relevante para participantes do intercâmbio vindos de 

Gana e da Costa do Marfim, e técnicas agroflorestais podem ser aplicadas em toda a região de 

forma mais ampla. No total, o Intercâmbio Regional da África de 2017 contou com 34 

participantes de PICLs de 10 países, incluindo um participante do Nepal para estimular 

intercâmbios transrregionais. Os participantes incluíram especialistas em políticas e 

especialistas florestais do Benin e de Burundi, bem como representantes de redes de PICLs, 

incluindo a Aliança Internacional dos Povos Indígenas e Tribais das Florestas Tropicais 

(International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forest) e o Comitê 

Coordenador dos Povos Indígenas da África.  

A Agência Executora Global facilitou o intercâmbio, em estreita coordenação com a NEA de 

Gana e a equipe do Banco Mundial para o DGM Gana. O intercâmbio começou com uma 

cerimônia de abertura apresentada pelo membro do GSC Hayford Duodu, com líderes de 

comunidades locais presentes a convite do DGM Gana. Ao longo da semana, os participantes 

discutiram oportunidades e desafios em seus respectivos países, abordando temas como 

sistemas agroflorestais, meios de subsistência sustentáveis, posse de terras, e a ligação de 

iniciativas locais com políticas nacionais e globais. 

Durante dois dos quatro dias do intercâmbio, os participantes visitaram os locais de iniciativas 

agroflorestais em curso na Região Oeste de Gana, uma das regiões visadas pelo DGM no país. 

O projeto do FIP "Climate-Smart Cocoa", na comunidade de Datano, trabalha com a produção 

sustentável de cacau junto a comunidades com o objetivo de contribuir para o aumento dos 

estoques de carbono e para a redução da pobreza em áreas das Zonas de Alta Floresta (High 

Forest Zone) e Transicional (Transitional Zone) não incluídas em reservas florestais. Os 

participantes também visitaram um pomar de sementes do FIP com 10 hectares, em Kofikrom, 

que cultiva sementes de árvores nativas provenientes de toda a região. A parte final desta visita 

de campo incluiu uma visita a uma plantação modelo do FIP em Yawkrom, que trabalha 
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mostrando à comunidade local projetos de plantio para o cultivo de árvores nativas. 

Ganhando conhecimentos técnicos em aulas, ouvindo sobre questões encontradas em 

contextos diferentes nos países dos demais participantes, e tendo a oportunidade de ver o 

trabalho em sistemas agroflorestais em andamento durante as visitas de campo, os 

participantes do intercâmbio saíram armados com novos conhecimentos e perspectivas que 

eles poderão levar de volta para suas próprias comunidades para apoiar seu trabalho em 

sistemas agroflorestais e manejo florestal comunitário. 

3.1.2. Intercâmbio Global 

Em novembro, o DGM realizou seu segundo intercâmbio global anual em Bonn, Alemanha. O 

evento, que reuniu 14 líderes de PICLs de 11 países e 4 redes regionais, foi realizado 

imediatamente antes da 23a Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC). O foco do intercâmbio foi dar apoio à 

participação completa e efetiva dos PICLs na COP 23 e em futuros eventos da CQNUMC. 

Particularmente, o GSC decidiu que seria importante focar-se na Plataforma de Comunidades 

Locais e Povos Indígenas (Plataforma de CLPIs), que foi concebida na COP 21 para fortalecer a 

capacidade dos PICLs para enfrentar as mudanças climáticas, facilitar o intercâmbio de 

experiências, melhores práticas e lições aprendidas, e para melhorar o engajamento dos PICLs 

nos processos da CQNUMC. Uma das principais prioridades dos grupos de PICLs para a COP 

23 foi o progresso para a operacionalização desta plataforma. 
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Para garantir que os participantes tivessem uma compreensão compartilhada do contexto da 

CQNUMC, a GEA iniciou o intercâmbio global realizando sessões técnicas sobre o estado atual 

das negociações da CQNUMC, elementos chave do Acordo de Paris e uma visão geral das 

Contribuições Nacionalmente Determinadas. A partir daí, o intercâmbio passou a se concentrar 

mais diretamente na Plataforma de CLPIs. Os participantes do intercâmbio aprenderam sobre a 

história e o status atual da 

plataforma e discutiram várias 

propostas submetidas quanto 

a seu propósito, estrutura e 

conteúdo. Os participantes 

também tomaram parte em 

uma série de sessões de 

trabalho e discussões 

facilitadas ao longo do 

evento, abordando temas 

como o papel de atores não 

governamentais na 

implementação do Acordo de 

Paris e atividades lideradas 

pelos PICLs que poderiam 

contar para as Contribuições 

Nacionalmente 

Determinadas. 

Durante o Intercâmbio Global, o DGM pediu as participantes para 
compartilhar suas prioridades principais para a COP 23 e para 
seu futuro envolvimento com a CQNUMC. Algumas das respostas 
dos participantes foram: 
- Apoiar a implementação do Acordo de Paris de acordo com 

as prioridades dos PICLs 

- Apoiar a implementação da Plataforma de PICLs para troca 

de conhecimentos. 

- Apoiar a participação plena e efetiva dos PICLs na ação 

climática 

- Apoiar políticas que melhorem a qualidade de vida para os 

PICLs em todo o mundo 

- Apoiar o manejo florestal sustentável 

- Promover o respeito pelos direitos dos PICLs em relação à 

ação climática 

- Aumentar o reconhecimento do papel dos PICLs na ação 

climática 

- Garantir que as contribuições dos PICLs sejam refletidas nas 

Contribuições Nacionalmente Determinadas dos países 

- Aprender como se envolver com as ações climáticas e 

finanças climáticas de forma mais eficaz 

- Aprender mais sobre negociações e como estimular maior 

participação dos PICLs. 
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No último dia do Intercâmbio Global, o DGM Global realizou um painel com indivíduos 

importantes que apoiam a Plataforma de CLPIs. Entre os participantes ilustres do painel 

estavam: Raumanu Pranjivan, representando a Presidência da COP 23; Annela Anger-Kraavi, 

Vice-Presidente do Órgão Subsidiário de Assessoria Científica e Tecnológica (SBSTA); Koko 

Warner, da Secretaria da CQNUMC; a negociadora climática Rita Mishaan, da Guatemala; 

Pamela Rocha Perez, Ministra de Relações Exteriores do Equador e membro da delegação do 

Equador para a COP 23; e Geert Fremout, da delegação Belga, representada na COP por meio 

das posições comuns da União Europeia. 

O foco deste painel foi nas oportunidades de envolvimento dos PICLs para o desenvolvimento 

e implementação da Plataforma de CLPIs, bem como as percepções dos participantes do painel 

sobre suas funções e estrutura planejadas. Os PICLs destacaram a necessidade de a plataforma 

ter uma estrutura flexível, que possa evoluir ao longo do tempo, e enfatizaram a importância do 

design inclusivo da plataforma, garantindo que nenhum grupo vulnerável seja deixado para trás. 

Um dos destaques do painel foi a ênfase na praticidade da plataforma para ser usada por PICLs. 

Os participantes do painel compartilharam uma perspectiva de que a utilidade da plataforma vai 

depender da liderança e do compromisso contínuos dos PICLs para trabalhar junto aos 

Participantes no Intercâmbio Global do DGM de 2017 

Foto - direitos autorais de Minnie Degawan 
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governos para garantir que seus conhecimentos sejam fortalecidos, protegidos e preservados, 

e de como ela poderia ser incorporada nos processos políticos nacionais e internacionais. 

Também expressaram que a plataforma deveria ser uma estrutura permanente da CQNUMC, e 

que ela deveria ser apoiada por um grupo de trabalho para mantê-la em andamento ao longo 

dos próximos anos. 

Além de fornecer suporte para a Plataforma de CLPIs, o Intercâmbio Global do DGM também 

contou com um painel de discussões para que especialistas compartilhassem suas experiências 

envolvendo PICLs nas finanças climáticas. Os membros do painel incluíram Chris Filardi, que 

discutiu as origens e  perspectivas de uma nova iniciativa chamada Nia Tero; Mina Setra, 

copresidente do GSC, que compartilhou sua experiência como observadora nos Fundos de 

Investimento Climático; e Grace Balawag, membro do GSC, que compartilhou as lições 

aprendidas em sua participação no desenvolvimento da Política dos Povos Indígenas do Fundo 

Verde para o Clima (GCF). Entre os destaques do painel inclui-se uma discussão sobre as lições 

aprendidas com o longo processo de negociações para a criação e implementação do DGM e 

de mecanismos similares para PICLs. Essas lições incluíram a necessidade de paciência e 

persistência nas negociações, bem como a importância de trabalhar ao lado dos governos, 

apesar de diferenças de posição e/ou opinião.  

3.1.3. 23ª Conferência das Partes da CQNUMC 

Armados com os conhecimentos obtidos no Intercâmbio Global e com o apoio continuado do 

DGM, 11 dos 14 líderes de PICLs que participaram do Intercâmbio permaneceram em Bonn para 

a COP 23, prontos para compartilhar suas experiências e fornecer apoio à Plataforma de CLPIs 

e a outras prioridades de suas comunidades. 

Os líderes de PICLs tiveram diversas oportunidades para compartilhar seus conhecimentos e 

experiências na COP 23, muitas das quais com o apoio do DGM. Um desses eventos, 

organizado pelo DGM Global, em coordenação com a Comissão de Política Ambiental, 

Econômica e Social (CEESP) da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), 

ocorreu em 6 de novembro e destacou as oportunidades para que a Plataforma de CLPIs 

explicasse as contribuições de partes interessadas não signatárias, como PICLs, permitindo aos 

governos nacionais propor CNDs mais ambiciosas. Esse painel foi moderado por Kristen Walker 

Painemilla, da CI e da CEESP, e os membros do painel incluíram Lizardo Cauper Pezo, do DGM 

Peru, Laura Bautista, do DGM México, e Idrissa Zeba do DGM Burkina Faso, que compartilharam 
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como os projetos nacionais do DGM e atividades realizadas sob liderança dos PICLs apoiam as 

CNDs de seus países. Além disso, Patricia Dunne, do DGM Global, compartilhou uma análise 

dos papéis das redes sociais na mobilização do envolvimento indígena nos processos de 

governança climática a nível nacional e regional na Ásia; e Johnson Cerda, também do DGM 

Global, discutiu o trabalho realizado no Fórum Internacional de Povos Indígenas sobre 

Mudanças Climáticas para o desenvolvimento e operacionalização da plataforma de CLPIs. Ao 

trocar essas experiências, os membros do painel destacaram coletivamente como a Plataforma 

de CLPIs pode fornecer uma oportunidade aos governos para fortalecer seu engajamento com 

os PICLs nos níveis local, nacional e internacional e expandir a participação de diversos setores 

da sociedade no processo de revisão das CNDs.  

 

Participantes de painel discutindo Perspectivas Africanas sobre a Plataforma de CLPIs; da Esquerda para a 
Direita: Idrissa Zeba, Copresidente do Comitê Gestor Global e Membro do NSC do DGM Burkina Faso; 
Merouane Touali, da Comissão de Direitos Humanos; Hindou Oumarou, do Fórum Internacional de Povos 
Indígenas sobre Mudanças Climáticas; Etienne Traore, Ponto Focal da CQNMC para o Governo de Burkina 
Faso; e o Dr. Mohamed Handaine, Presidente do Comitê Coordenador dos Povos Indígenas da África;  

Em 7 de novembro, a COP 23 celebrou o Dia dos Povos Indígenas, reconhecendo as 

contribuições das iniciativas de povos indígenas para adaptação e mitigação das mudanças 

climáticas em todo o mundo. Ao participar da celebração, o DGM, em colaboração com o 

Comitê Coordenador dos Povos Indígenas da África (IPACC), o Fórum Internacional dos Povos 

Indígenas sobre Mudanças Climáticas (IIPFCC) e o governo de Burkina Faso, organizou um 

evento oficial para compartilhar as perspectivas africanas sobre a Plataforma de CLPIs. Essa 

Crédito da Imagem: Patricia Dunne 
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sessão foi moderada pelo Sr. Merouane Touli, do Conselho de Direitos Humanos da ONU em 

Marrocos, um dos principais defensores da Plataforma de CLPIs na COP 22. 

O evento começou com uma apresentação de Ouedraogo Pamoussa, da Secretaria 

Permanente do Conselho Nacional para o Desenvolvimento Sustentável de Burkina Faso, que 

descreveu a importância do desenvolvimento rural e do envolvimento com as comunidades 

locais para alcançar os objetivos da CND do país e enfatizou a importância de integrar os canais 

de comunicação existentes com as comunidades locais como ponto de partida para conectar os 

esforços nacionais com a Plataforma de CLPIs. Em seguida, o Dr. Mohamed Handaine, 

presidente do IPACC, compartilhou estudos de caso sobre o uso de conhecimentos tradicionais 

para a adaptação às mudanças climáticas em Marrocos e no Niger. 

Hindou Oumarou Ibrahim, do IIPFCC, compartilhou então uma breve visão geral do progresso 

da Plataforma de CLPIs até hoje, bem como um estudo de caso sobre a preservação dos 

conhecimentos tradicionais a partir de mapeamentos 3D no Chade. Finalmente, o copresidente 

do Comitê Gestor Global do DGM, Idrissa Zeba, compartilhou uma visão geral das CNDs de 

Burkina Faso e destacou como o DGM de Burkina Faso foi projetado parcialmente em apoio 

aos objetivos climáticos do país. O sucesso da Plataforma de CLPIs dependerá da participação 

plena e efetiva dos PICLs de todas as regiões do mundo, e diálogos regionais como esse 

podem ajudar a garantir que nenhum grupo seja excluído desses processos. 

3.1.4. Comunicação e Divulgação 

As comunicações do DGM Global foram simplificadas e melhoradas de várias maneiras ao 

longo dos últimos seis meses. De forma mais significativa, a GEA formou sua própria equipe de 

comunicação interna com reuniões semanais para fazer um balanço de suas comunicações 

recentes, estabelecer prioridades para as próximas semanas e atribuir responsabilidades para 

assegurar um fluxo constante de informações do DGM, com mensagens consistentes ao longo 

de todo o ano. 

Além disso, as comunicações entre projetos melhoraram após a reunião entre as agências 

executoras do DGM em junho de 2017. Nos últimos seis meses, o site do DGM Global 

apresentou oito histórias detalhadas sobre as atividades de projetos nacionais, e outras estórias 

estão em desenvolvimento para serem incluídas no site no futuro. O DGM Global publicou 

também uma postagem de blog escrita pelo copresidente do GSC, Idrissa Zeba, que 
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documentou sua perspectiva sobre o envolvimento de PICLs na COP 23, particularmente no 

que se refere à Plataforma de CLPIs. 

O DGM Global também aumentou sua presença nas mídias 

sociais. Gerando uma base maior de seguidores, aumentando 

a frequência de postagens, e agindo de forma mais 

estratégica em outras mídias sociais, o DGM Global teve um 

aumento substancial de atividade no Twitter e no Facebook. 

Isso é mais claramente demonstrado no gráfico à direita, que 

compara as impressões mensais no Twitter para o mesmo 

período de 2016 e 2017. Os dois anos mostram grande 

atividade em novembro como resultado do envolvimento do 

DGM na Conferência das Partes da CQNUMC, mas o nível 

médio de participação aumentou quase sete vezes no ano passado, de 786 impressões por 

mês para 5.454 por mês. 

O DGM também preparou dois boletins no período deste relatório. O boletim de outubro foi 

aberto 482 vezes, em 25 países, e incluiu informações sobre todas as atividades do DGM 

Global entre junho e outubro de 2017, além de destaques de alguns projetos nacionais. Em 

novembro, o DGM Global lançou um boletim especial focado especificamente no envolvimento 

do DGM e nas prioridades dos PICLs no Intercâmbio Global do DGM e na COP 23, com ênfase 

especial nos progressos realizados sobre a plataforma de CLPIs. Esse boletim foi aberto 474 

vezes, em 29 países. 

3.1.5. Mapeamento das Redes Regionais de PICLs na Ásia 

Com base no mapeamento de redes em nível nacional conduzido pelo DGM Global durante o 

Intercâmbio Asiático do DGM em 2017, a Conservation International forneceu apoio em espécie 

para explorar as ligações entre organizações regionais e nacionais de PICLs. Esta análise 

centrou-se nas semelhanças e diferenças entre uma rede de povos indígenas nacional (Nepal) e 

uma rede regional, para identificar oportunidades de fortalecer essas redes de forma a apoiar 

melhor as organizações nacionais e subnacionais para seu envolvimento pleno e efetivo nos 

processos de formulação de políticas climáticas. Esta atividade foi realizada em setembro de 

2017 com pontos focais importantes da Federação Nepalesa de Nacionalidades Indígenas 

(NEFIN) e do Pacto de Povos Indígenas da Ásia (AIPP). A atividade incluiu uma sessão de 
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mapeamento de redes participativo, a identificação de oportunidades e desafios, uma análise 

inicial, e o desenvolvimento de um plano de ação para fortalecer as redes regionais e melhorar 

o fluxo de informações. A análise continua em andamento, e os resultados darão suporte à 

missão do DGM de fortalecer as redes de PICLs, servindo como plataforma para o envolvimento 

de povos indígenas na formulação de políticas climáticas.  

3.2. Sub-Componente 2: Assistência Técnica e Serviços de Secretariado para o 
Comitê Gestor Global 

O segundo componente do DGM Global fornece apoio à liderança efetiva do Comitê Gestor 

Global do projeto, o que inclui representantes de PICLs dos Comitês Gestores Nacionais de 

cada projeto nacional estabelecido do DGM, assim como um membro de um país não DGM 

para representar os interesses mais amplos dos PICLs em todo o mundo. 

O GSC forneceu sua orientação e supervisão do DGM Global desde o início do projeto em 

meados de 2015, e muitos de seus membros estiveram envolvidos no projeto inicial do DGM, 

que teve início em 2009. Durante o ano passado, no entanto, o GSC passou por diversas 

mudanças, e assumiu responsabilidades adicionais para apoiar o sucesso do DGM ao longo de 

e para além de seu período inicial de implementação de 5 anos. Na Reunião do GSC de abril de 

2016, em Brasília, o GSC elegeu novos copresidentes e estabeleceu um conjunto de 

subcomitês para prestar apoio direcionado ao DGM. As atividades desses grupos ao longo dos 

últimos seis meses são detalhadas nas seções a seguir. 

3.2.1. Copresidentes do Comitê Gestor Global do DGM 

Em julho, o Comitê Gestor Global inaugurou seu segundo par 

de copresidentes, Mina Setra da Indonésia e Idrissa Zeba, de 

Burkina Faso. Beneficiando-se da experiência e da participação 

contínua dos copresidentes anteriores do projeto, Grace 

Balawag e Kapupu Diwa, seu mandato já teve um início forte, com as vozes dos novos 

copresidentes contribuindo e representando o DGM em vários eventos importantes nesses 

primeiros seis meses. 

Quando os copresidentes começaram seu mandato em julho, eles viajaram para Washington, 

DC para iniciar o terceiro ano do projeto do DGM Global e participar de uma mesa redonda 

interativa focada em negociações, organizada pela Oxfam, pela Conservation International, e 

Copresidentes do GSC - 
2017 a 2019: 

Mina Setra (Indonésia) 

Idrissa Zeba (Burkina Faso) 
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pela Rainforest Foundation. O evento foi liderado por Ciaran O'Faircheallaigh, professor da 

Griffith University, de Brisbane, Austrália, que destacou algumas das principais conclusões de 

seu livro recentemente publicado, "Negotiations in the Indigenous World: Aboriginal Peoples 

and the Extractive Industry in Australia and Canada" ("Negociações no mundo indígena: povos 

aborígenes e indústria extrativista na Austrália e no Canadá.", em tradução livre). O Dr. 

O'Faircheallaigh tem mais de duas décadas de experiência trabalhando com povos indígenas 

para a construção de acordos, e compartilhou conclusões importantes de sua análise de 45 

negociações entre povos indígenas e empresas de mineração na Austrália e no Canadá. Os 

participantes compartilharam suas experiências de negociação com projetos de indústria 

extrativista, e consideraram o potencial de basear-se em melhores práticas de países 

industrializados para sua aplicação em países em desenvolvimento. 

Enquanto estavam em Washington, DC, os copresidentes também participaram de uma série de 

reuniões para lançar o terceiro ano de implementação do DGM Global. Eles discutiram os 

resultados da reunião mais recente do GSC, revisaram o plano de trabalho para os próximos 

meses e ajudaram a planejar a estratégia do DGM para a COP 23. Particularmente, eles se 

concentraram no conteúdo e nos participantes de painéis em eventos paralelos do DGM na 

COP 23 para garantir a passagem de mensagens consistentes. Através de sua contínua 

liderança e supervisão, eles ajudaram a garantir que o projeto permaneça na direção certa e 

apoie as prioridades dos PICLs de forma efetiva. Durante essas reuniões, os copresidentes 

perceberam a importância de enviar um membro do GSC para a próxima Reunião do Fundo 

Verde do Clima (GCF) para fornecer apoio à aprovação da Política de Povos Indígenas do GCF 

e explorar oportunidades de sustentabilidade para o DGM. 

A copresidente do GSC, Mina Setra, juntamente com a ex-copresidente Grace Balawag, 

forneceu apoio aos preparativos para o Intercâmbio da Ásia de fevereiro de 2018, organizando 

várias reuniões com organizações de PICLs para discutir suas atividades e facilitar sua 

participação no intercâmbio. Os copresidentes também participaram da Reunião do Subcomitê 

do FIP em Washington, DC em dezembro, onde representaram as prioridades do DGM e dos 

povos indígenas, lançaram o Relatório Anual do DGM, apresentando-o ao Subcomitê de FIP, e 

acompanharam as discussões em curso relacionadas a financiamento adicional para o DGM.  
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3.2.2. Subcomitê de Orçamento 

Após a aprovação do Plano de Trabalho e Orçamento do Ano 

Três pelo GSC em junho, o copresidente Idrissa Zeba, que é 

também membro do Subcomitê de Orçamento, se encontrou 

com o GEA em julho e começou a desenvolver planos mais 

concretos para a participação do GSC em vários eventos ao 

longo do ano. Esta foi também uma oportunidade útil para 

revisar o orçamento com ele e garantir que esteja tudo 

preparado para um ano bem sucedido. 

Em dezembro, Manuel Aldrete do DGM México e o Subcomitê do Orçamento do GSC juntaram-

se aos copresidentes do GSC para uma série de reuniões com o GEA para planejar a Avaliação 

de Dois Anos e Meio do DGM Global, lançar o processo de planejamento para o ano fiscal de 

2019 e começar a elaborar os planos para o anos restantes do projeto. Esse envolvimento 

contínuo ajudou a garantir que a continuidade da implementação do projeto seja consistente 

com as prioridades do GSC. Além disso, isso permitirá que o Subcomitê de Orçamento e os 

copresidentes realizem a apresentação do Plano de Trabalho e Orçamento para o Ano 4 na 

próxima reunião do GSC em abril de 2018. Nos últimos anos, essa apresentação foi feita pela 

GEA, mas os representantes do GSC envolveram-se de forma mais detalhada no processo de 

preparação e concordaram em assumir a responsabilidade pela apresentação para demonstrar 

sua liderança do projeto como PICLs. 

3.2.3. Subcomissão de Reclamações 

A GEA elaborou um relatório sobre o status do GRM do DGM. 

Os resultados incluem recomendações para que o GSC 

demonstre as inovações conseguidas em estruturas de GRM 

descentralizadas do DGM, para fortalecer o desenvolvimento já 

em processo de mecanismos operacionais do DGM e para 

ajustar o projeto atual do GRM global. Essas recomendações foram apresentadas aos membros 

do GSC durante a reunião prévia para a Revisão de Dois Anos e Meio.  

Subcomitê de Orçamento: 

Kapupu Diwa (RDB) 

Manuel Aldrete (México) 

Grace Balawag (não FIP) 

Idrissa Zeba (Burkina Faso) 

Johnson Cerda (GEA) 

Walid Mediouni (GEA) 

Luis Barquin (GEA) 

Subcomissão de 
Reclamações: 

Hayford Duodu (Gana) 

Daniel Maúla (Moçambique) 

João Nonoy Krikati (Brasil) 
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Apenas uma queixa foi levada ao Comitê Gestor Global até o momento. Esta estava relacionada 

à representação no Comitê Provisório do DGM Costa do Marfim. Em dezembro de 2017, o GSC 

divulgou a seguinte declaração, classificando oficialmente esta queixa como resolvida: 

“O Subcomitê de Reclamações do GSC do DGM confirma a notificação da suspensão oficial do 

processo de transição do DGM, e o cancelamento do comitê provisório de "transição" na Costa 

do Marfim em 24 de outubro de 2016 - uma decisão governamental baseada em reclamações 

de diversos representantes locais sobre o processo de seleção do Comitê Gestor Nacional 

naquele momento. Sem tomar posição sobre essas decisões, e com base nas informações 

recebidas, o Subcomitê de Reclamações do GSC do DGM considera que a reclamação foi 

abordada pelo governo da CDM (Costa do Marfim) e que existe um processo para que as 

comunidades participem no processo de seleção para o NSC do DGM da Costa do Marfim. Com 

esta informação, o Subcomitê de Reclamações do GSC do DGM considera a queixa encerrada.” 

As instruções para fazer uma queixa podem ser encontradas no link: 

www.dgmglobal.org/grievance-mechanism/. Todas as queixas reportadas, bem como quaisquer 

ações tomadas para resolvê-las, serão postadas no site do DGM Global. 

3.2.4. Grupo de Trabalho sobre Sustentabilidade 

Mina Setra e Grace Balawag, membros do Grupo de Trabalho 

de Sustentabilidade do DGM Global, participaram de 

discussões sobre a sustentabilidade futura do projeto 

durante suas reuniões com a GEA em dezembro. 

Particularmente, elas se concentraram em como deveria ser 

o desenvolvimento do DGM Global ao longo dos próximos 

anos se o projeto receber financiamento adicional. Os participantes das reuniões concluíram 

que a estrutura geral do projeto pode permanecer, mas consideraram a viabilidade de 

hospedar intercâmbios adicionais. A GEA está preparando um projeto de proposta sobre como 

o financiamento adicional poderia ser usado de forma mais eficaz, e os membros do Grupo de 

Trabalho de Sustentabilidade fornecerão suas contribuições para esse projeto durante a 

Reunião do GSC em abril de 2018. 

O DGM Global colaborou com uma equipe da Conservation International e recebeu apoio dos 

copresidentes do GSC para preparar uma proposta de uma iniciativa futura envolvendo a NASA 

Grupo de Trabalho sobre 
Sustentabilidade: 

Grace Balawag (não DGM) 

Mina Setra (Indonésia) 

Kapupu Diwa (RDC) 

João Nonoy Krikati (Brasil) 

http://www.dgmglobal.org/grievances
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(National Aeronautics and Space Administration - Administração Nacional de Aeronáutica e 

Espacial dos EUA). Aprovado em outubro, esse projeto capacitará organizações indígenas no 

Equador, Peru e Costa Rica para utilizar dados de Observação da Terra para melhorar o manejo 

sustentável da terra em terras indígenas. Este projeto é uma oportunidade para aumentar a 

capacitação dos povos indígenas nos países do DGM. Na medida do possível, o projeto criará 

sinergias com o DGM, tanto através das conexões que o DGM já tem no Equador e no Peru, 

como complementando as sessões técnicas nos intercâmbios regionais do DGM das Américas.  

3.2.5. Outras atividades do GSC 

Diálogo informal sobre a plataforma de CLPIs 

Em 11 de setembro, representantes do GSC e da GEA participaram de um diálogo informal 

realizado em Ottawa para discutir as propostas de operacionalização da Plataforma de CLPIs, 

que foi adotada no Acordo de Paris. Grace Balawag, membro do GSC, tem sido uma voz de 

liderança neste processo desde o início, e continuará a contribuir para a operacionalização da 

plataforma. 

Reunião de Países-Piloto do FIP 

Em setembro, os representantes do DGM participaram da Reunião dos Países-Piloto do FIP em 

Luang Prabang, República Democrática Popular do Laos. O DGM é um elemento único do FIP, 

estabelecido para garantir a participação plena e efetiva dos PICLs nas estratégias de 

investimento do programa. 

Este encontro reuniu "participantes do governo, do setor privado, da sociedade civil, dos povos 

indígenas, de grupos de comunidades locais, e colegas dos bancos multilaterais de 

desenvolvimento (BMD) que implementam projetos financiados pelo FIP, para promover a 

aprendizagem entre pares entre os 53 países-piloto - abordando desde questões práticas 

relacionadas à elaboração e implementação de planos de investimento do FIP até outras 

atividades florestais ". Diferente das Reuniões de Países-Piloto anteriores, esta contou com uma 

colaboração com o Fundo Cooperativo para o Carbono Florestal (FCPF) para trocar ideias sobre 

desafios e oportunidades relacionados à implementação de REDD + e iniciativas florestais 

sustentáveis. 

A equipe do DGM compartilhou suas experiências nesta reunião, com representação do projeto 

DGM Global e de projetos nacionais. Durante uma sessão sobre a posse de terra em programas 
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florestais, Esteban Morales do DGM Peru, Mina Setra do DGM Indonésia e o GSC 

compartilharam as lições que aprenderam trabalhando com o DGM, tais como vínculos entre a 

titulação de terras e o desenvolvimento local, exemplos de mudanças no uso do solo após a 

titulação de terras, a importância de gerenciar as expectativas dos beneficiários, e as formas 

como as atividades do DGM podem contar para as contribuições nacionalmente determinadas 

(CND) no nível nacional. O DGM também realizou um Café do Conhecimento para permitir que 

os participantes compartilhassem suas experiências no envolvimento com financiamento 

direcionado, incluindo quaisquer benefícios resultantes e questões que podem ter que ser 

abordadas em situações com esse tipo de financiamento. 

Johnson Cerda, da GEA do DGM, moderou um painel de discussão com Idrissa Zeba e Grace 

Balawag, do GSC, sobre o fortalecimento da ação climática através do envolvimento das partes 

interessadas. Os participantes do painel discutiram a importância de integrar os PICLs nos 

processos nacionais de REDD+, bem como a coordenação contínua entre o DGM e o Fundo de 

Parcerias para Carbono Florestal (FCPF) em Burkina Faso. 

Reunião do Subcomitê do FIP 

Em dezembro, o Subcomitê do Programa de Investimento Florestal (FIP) realizou sua Reunião 

Semestral em Washington, DC. Mina Setra e Grace Balawag, do GSC, tiveram a oportunidade 

de participar da reunião como observadores e representar o DGM. Esta foi uma reunião 

importante para o programa do DGM como um todo, já que três países (Equador, Nepal e 

República do Congo) receberam aprovação para seus Planos de Investimento Florestal.  

Mina, como copresidente do GSC, foi convidada a dirigir-se ao Subcomitê e outras partes 

interessadas importantes em um discurso pronunciado em 13 de dezembro. Nele, ela anunciou 

o lançamento do Segundo Relatório Anual do DGM, que abrange o período de julho de 2016 a 

junho de 2017 e tinha acabado de ser aprovado pelo Banco Mundial e publicado. Ela 

compartilhou com a audiência alguns dos destaques do relatório, incluindo uma atualização 

sobre o nível de financiamento aprovado do programa, o apoio precoce para a Plataforma de 

Comunidades Locais e Povos Indígenas da CQNUMC e os esforços iniciais do DGM para 

vincular as ações de PICLs com as contribuições nacionalmente determinadas de cada país. Ela 

também destacou a importância do financiamento contínuo para o DGM para  que o programa 

possa continuar a se desenvolver com base em seus primeiros sucessos. Durante o evento, 

membros importantes da audiência receberam cópias impressas do Relatório Anual para revisar 
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conforme tivessem tempo. Com todos os membros do Subcomitê do FIP, doadores e 

observadores interessados presentes para este discurso, esta foi uma ótima oportunidade para 

o DGM demonstrar as conquistas realizadas pelo projeto até o momento. 

3.2.6. Apoio aos Projetos Nacionais do DGM 

Costa do Marfim 

Durante o período deste relatório, o GSC declarou retroativamente como resolvida uma queixa 

da Costa do Marfim. A queixa dizia respeito à representação no comitê provisório do DGM 

Costa do Marfim. A fiscalização das ações tomadas para resolver essa queixa foi uma 

preocupação constante que exigiu muitas reuniões, mas o GSC em última análise decidiu que a 

suspensão do processo de transição do DGM Costa do Marfim, incluindo a dissolução do 

Comitê Provisório do projeto em outubro de 2016, foi suficiente para considerar a queixa 

resolvida. 

Equador 

Membros da GEA e do GSC reuniram-se com representantes do Banco Mundial e do governo 

equatoriano durante a Reunião dos Países-Piloto do FIP na República Popular Democrática do 

Laos para discutir a situação do DGM Equador e fornecer algumas orientações sobre as etapas 

iniciais para novos projetos nacionais. O Equador está avançando com seus requisitos 

preliminares para envolvimento no FIP e no DGM, mas ainda é muito cedo para começar a se 

envolver com as comunidades, já que o conceito do projeto ainda está sendo refinado, e a 

aprovação do Plano de Investimento Florestal do Equador, apresentado durante a reunião do 

Subcomitê do FIP em dezembro de 2017, ainda está pendente. 

Guatemala 

O GEA continuou fornecendo informações e orientações sobre o DGM, como solicitado para 

atores que apoiam o DGM na mesa redonda nacional de mudanças climáticas da Guatemala. 

República Democrática Popular do Laos 

Durante a Reunião dos Países-Piloto do FIP na República Democrática Popular do Laos, 

membros do GSC, da GEA e do Banco Mundial reuniram-se com representantes do governo 

para discutir os planos para o projeto nacional do DGM. O Subcomitê do FIP também aprovou o 

prazo de 15 de outubro de 2017 para que o Governo da República Democrática Popular do Laos 
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apresentasse um pedido de extensão para submeter o projeto do DGM ao Subcomitê para 

aprovação [mas nenhum progresso foi relatado após isso]. 

República do Congo 

O presidente do Comitê Gestor Nacional do DGM Congo tem se envolvido ativamente com 

membros da GEA e com o governo nacional para coordenar o envolvimento do DGM em 

atividades regionais como O presidente do Comitê Diretivo Nacional do DGM Congo tem se 

envolvido ativamente com membros do GEA e do governo nacional para coordenar o 

envolvimento do DGM com atividades regionais, como o PREREDD1, a REPALEAC2 e o 

COMIFAC3. 

3.3. Sub-Componente 3: Planejamento, Monitoramento e Relatórios 

O terceiro componente do DGM Global foca-se no planejamento estratégico para o projeto 

global, monitorando o desempenho do DGM e preparando relatórios para compartilhar os 

progressos, conquistas e lições aprendidas com as partes interessadas. 

Planejamento 

Em 1º de julho de 2017, o DGM Global iniciou seu terceiro ano de implementação seguindo o 

orçamento e o plano de trabalho adotados pelo GSC em maio de 2017. Embora cada plano de 

trabalho anual esteja constituído em torno do Plano Estratégico de 5 anos do projeto, o GSC 

considera as lições aprendidas ao longo do ano anterior ao estabelecer as prioridades para o 

ano seguinte. Alguns dos novos elementos do plano de trabalho deste ano incluem viagens e 

apoio para operacionalizar os subcomitês e grupos de trabalho do GSC estabelecidos em 

Brasília. Isso inclui os seguintes eixos de trabalho: coordenação dos copresidentes do GSC com 

a GEA, Subcomitê de Orçamento, Subcomitê do GRM, Grupo de Trabalho de Sustentabilidade 

do GSC, Parceria de Aprendizagem do DGM, e orientação sobre a representação para a Equipe 

de Comunicação do DGM Global. Além disso, o plano de trabalho deste ano inclui viagens e 

apoio direcionado para novos países DGM, NSCs e NEAs, conforme necessário. O progresso 

                                                             
1 PREREDD - Projeto Institucional de Capacitação REDD+ para Manejo Florestal Sustentável na Bacia do 
Congo (REDD+ Institutional Capacity-Building Project for Sustainable Forest Management in the Congo 
Basin) 
2 REPALEAC - Rede dos Povos Indígenas e Comunidades Locais pela Gestão dos Ecossistemas 
Florestais da África Central (Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la Gestion des 
Ecosystèmes Forestiers d'Afrique Centrale) 
3 COMIFAC - Comissão Florestal Centro-Africana (Central African Forest Commission) 
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atual em relação ao Plano de Trabalho do Terceiro Ano do projeto está incluído no Anexo B, 

dividido por trimestre. Os copresidentes do GSC revisaram o plano de trabalho e o progresso 

orçamentário do semestre durante as reuniões realizadas em dezembro, e forneceram 

orientações sobre as atividades a priorizar durante o restante do ano fiscal.  

Monitoramento 

Embora algum monitoramento dos indicadores do DGM tenha ocorrido desde que o DGM 

Global começou em meados de 2015, os projetos nacionais estão agora começando a relatar 

uma quantidade de dados substancialmente maior, tornando mais fácil demonstrar os impactos 

do DGM em diferentes contextos em todo o mundo.  

Além disso, a coordenação em torno da estrutura de resultados conjuntos do DGM melhorou 

desde a reunião entre as agências executoras do DGM realizada em junho de 2017. Durante 

essa reunião, os participantes tiveram a oportunidade de chegar a uma compreensão mútua 

dos cinco indicadores compartilhados do programa. Eles discutiram para facilitar o 

desenvolvimento de definições e metodologias em comum para garantir que os dados sejam 

tão consistentes quanto possível. Embora ainda houvesse questões abertas ao final do terceiro 

dia da reunião, todos os participantes saíram com maior clareza sobre os indicadores e maior 

compreensão dos desafios de reunir dados de um grupo diversificado de projetos. Após a 

iniciação destas conversas e o desenvolvimento de um vocabulário comum pessoalmente, foi 

muito mais fácil responder a questões e dar suporte à estrutura de resultados conjuntos nos 

meses após a reunião. 

Conforme mais projetos nacionais se iniciaram, tornou-se claro que a estrutura original de 

resultados do projeto, aprovada pelo GSC em julho de 2016, precisa evoluir para demonstrar 

mais claramente como cada projeto, com seu desenho único, contribui para a visão mais ampla 

do DGM como programa. Durante a preparação para a avaliação de dois anos e meio do DGM 

Global, alguns membros do GSC reuniram-se com a GEA em dezembro e concordaram que 

seria apropriado fazer algumas mudanças à estrutura de resultados, e que essas mudanças 

deveriam ser consideradas na próxima Reunião do GSC em abril de 2018. A estrutura de 

resultados atualizada, atualmente pendente da aprovação do GSC, deve ser totalmente 

detalhada e operacionalizada no próximo período de relatório. 
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Os mais recentes dados de indicadores sobre o projeto de Aprendizagem Global e Intercâmbio 

de Conhecimentos são apresentados no Anexo A. Dados dos projetos nacionais e sobre o 

programa DGM de forma mais ampla podem ser encontrados no Relatório Semestral do 

Programa DGM deste período, que será disponibilizado no site do DGM Global em 

www.dgmglobal.org/documents.  

Relatórios 

O DGM Global é responsável não só por relatórios sobre seu próprio progresso, mas também 

pela coordenação junto aos projetos nacionais do DGM para emitir relatórios sobre o progresso 

do programa geral do DGM.  

O DGM Global produz Relatórios Semestrais de Progresso tanto para o Projeto Global quanto 

para o Programa DGM como um todo. Esses relatórios foram submetidos ao Banco Mundial em 

seus respectivos prazos, 29 de agosto de 2017 e 15 de setembro de 2017, respectivamente, e 

foram aceitos sem objeções em 6 de outubro. Os relatórios estão disponíveis no site do DGM 

Global, em www.dgmglobal.org/documents.  

Além desses relatórios, o DGM Global foi também responsável por desenvolver o segundo 

Relatório Anual do programa neste período de relatório. Enquanto os Relatórios Semestrais 

fornecem um maior detalhamento de todas as atividades, o Relatório Anual tem uma 

perspectiva mais ampla, divulgando o estado do projeto ao final de seu segundo ano e 

identificando tendências e estórias importantes para destacar os primeiros sucessos do DGM. O 

Relatório Anual foi produzido em todas as línguas do programa DGM (inglês, espanhol, francês 

e português), cópias físicas foram distribuídas às partes interessadas durante a Reunião do 

Subcomitê do FIP em dezembro de 2017, e o relatório foi compartilhado digitalmente por e-mail, 

nas mídias sociais e no site do DGM Global: www.dgmglobal.org/ar2017.   

http://www.dgmglobal.org/documents
http://www.dgmglobal.org/documents
http://www.dgmglobal.org/ar2017
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4. Lições Aprendidas 

• Ao estabelecer subcomitês durante a reunião do GSC de abril de 2016 em Brasília, o 
GSC conseguiu desempenhar um papel mais ativo na gestão e supervisão do projeto do 
DGM Global. Outros projetos do DGM poderiam se beneficiar desta estrutura, porque 
ela permite que os membros do comitê gestor se concentrem em questões específicas 
de acordo com sua área de interesse e sua experiência. 

• O apoio à Plataforma de CLPIs continuará sendo uma prioridade política estratégica 
para o projeto global do DGM no futuro, como decidido pelos membros do GSC que 
participaram de reuniões preparatórias para a avaliação de dois anos e meio. O objetivo 
geral do DGM é fortalecer o engajamento dos PICLs em ações climáticas e florestais 
sustentáveis, e a Plataforma de CLPIs deve se provar um bom mecanismo para 
aumentar esse engajamento nos níveis nacional e internacional. 

• Outra característica cuja manutenção do fortalecimento em nível nacional é uma 
prioridade é a vinculação das atividades do DGM lideradas por PICLs às Contribuições 
Nacionalmente Determinadas, o que permitirá que as contribuições dos PICLs sejam 
reconhecidas nas escalas nacional e internacional. 

• Os intercâmbios de aprendizagem começaram a mudar seu foco de sessões técnicas 
sobre REDD+, mudanças climáticas e a CQNUMC para intercâmbios temáticos baseados 
em atividades de campo envolvendo as comunidades e profissionais que estão 
implementando projetos. As sessões técnicas ainda serão importantes para garantir que 
todos os participantes tenham os conhecimentos básicos necessários para se envolver 
nessas áreas das políticas, mas visitas de campo parecem ser mais efetivas para mostrar 
como outras comunidades e organização estão lidando com essas questões. O escopo 
e o conteúdo dos intercâmbios continuarão sendo adaptados conforme o público e as 
necessidades de treinamento. 

• A GEA, em consulta com o GSC e as NEAs, está atualmente no processo de revisar a 
estrutura de resultados do DGM para refletir de forma mais precisa o trabalho e as 
realizações de cada um dos projetos DGM e como eles apoiam coletivamente o 
aumento do papel dos PICLs nas ações climáticas e na silvicultura sustentável. Os 
indicadores principais exigidos pelo Banco Mundial permanecerão intactos, mas 
contarão com contexto adicional que ilustrará mais claramente como eles se encaixam 
na narrativa mais ampla do DGM. Espera-se que o GSC revise a estrutura de resultados 
atualizada na próxima reunião em abril. 

• A GEA fornecerá recomendações ao GSC para simplificar processos relacionados ao 
mecanismo de reparação de queixas, para continuar fortalecendo a transparência e 
prestação de contas do projeto. 
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5. Resumo Financeiro 

A tabela a seguir apresenta as despesas do DGM Global ao longo do período coberto por esse 

relatório em comparação ao Orçamento do Ano Três do projeto, apresentadas por componente 

do projeto. 

Resumo Financeiro do Projeto do DGM Global para o período de relatório de janeiro a junho de 2017 

Componente 1: Aprendizagem Global, Divulgação e Compartilhamento de Informações 

Na primeira metade do terceiro ano do DGM Global, os gastos com o primeiro componente do 

projeto totalizaram aproximadamente 59,62% do orçamento aprovado. As principais atividades 

no Componente 1 incluíram o Intercâmbio Regional da África (agosto de 2017), o Intercâmbio 

Global (novembro de 2017) e o envolvimento na COP 23 (novembro de 2017). O Intercâmbio 

Regional da África teve mais participantes do que inicialmente planejado, resultando em custos 

mais elevados. Nos próximos seis meses, as principais atividades do Componente 1 incluirão os 

segundos intercâmbios anuais na Ásia e na América Latina. 

Componente 2. Assistência Técnica e Serviços de Secretariado para o GSC do DGM 

As despesas do componente 2 na primeira metade do ano fiscal representaram 33,13% do valor 

orçado. As atividades incluíram suporte para os subcomitês do GSC, a participação do GSC na 

COP 23, e a participação na Reunião dos Países-Piloto do FIP e na Reunião do Subcomitê do 

FIP. As duas maiores atividades incluídas no Componente 2 são a Reunião Anual do GSC e a 

reunião das Agências Executoras do DGM, ambas planejadas para o próximo período de 

relatório. 

Componente 3: Planejamento, Monitoramento e Relatórios 

Componente Global do DGM Despesas: Julho a 

Dezembro de 2017 

Orçamento 

do Ano Três 

Taxa de Queima 

do Ano Três 

1. Aprendizagem Global, Divulgação e 

Compartilhamento de Informações 

$ 372.898 $ 625.473 59,62% 

2. Assistência Técnica e Serviços de 

Secretariado para o GSC do DGM 

$ 114.790 $ 346.512 33,13% 

3. Planejamento, Monitoramento e Relatório $ 112.004 $ 308.443 36,31% 

Total: $599.692 $ 1.280.428 46,84% 
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O DGM Global gastou 36,31% do orçamento alocado para o Componente 3, principalmente 

através da preparação dos relatórios semestrais do período anterior e do Relatório Anual do 

Ano Dois do DGM. Espera-se que os gastos com esse Componente aumentem no próximo 

período, como resultado de ajustes planejados na estrutura de monitoramento do Programa 

DGM e de duas viagens planejadas para países do DGM para apoiar o fortalecimento e a 

coordenação do monitoramento, da emissão de relatórios e das comunicações em nível 

programático. 

6. Atividades Futuras 

12 a 16 de fevereiro 2º Intercâmbio Anual do DGM Ásia - Makassar, Indonésia 

Fevereiro Participação dos Copresidentes do GSC e da GEA no evento de lançamento do 

DGM Moçambique 

27 de fevereiro a 2 

de março 

Reunião do Conselho do Fundo Verde para o Clima (GCF) – Songdo, Coréia do 

Sul. 

16 a 27 de abril: 17ª Sessão do Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Questões 

Indígenas (UNPFII) - Nova Iorque. 

20 a 22 de abril Reunião de Primavera do Banco Mundial (Washington D.C) 

23 a 25 de abril 4ª Reunião Anual do GSC - Washington, DC, EUA 

30 de abril a 10 de 

maio 

48ª Conferência de Órgãos Subsidiários da CQNUMC (SB 48) 

4 a 8 de junho Reunião do Subcomitê do FIP 

18 a 22 de junho (a 

confirmar) 

2º Intercâmbio Regional Anual do DGM da América Latina - Peru 

27 a 29 de junho 3ª Reunião Anual de Agências Executoras - Arlington, VA, EUA 

 

7. Produtos de Conhecimento 

Produto de Conhecimento Status 

Gênero nº 1: Considerações de gênero 

sobre a participação de PICLs na 

conservação florestal 

Publicação pendente 

Gênero nº 2: Provisões para igualdade de Publicação pendente 
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gênero e participação das mulheres no 

projeto e nas operações do DGM 

Gênero # 3: Gênero na composição dos 

Comitê Gestores Nacionais 

Publicação pendente 

Gênero nº 4: Elaborando um processo 

inclusivo para selecionar e apoiar 

subprojetos 

Publicação pendente 

Gênero # 5: Gênero na Governança Global 

e Divulgação do DGM 

Publicação pendente 

Reparação de Queixas e Resolução de 

Problemas no DGM 

Publicação pendente 

Relatório da Análise Participativa de Redes 

realizada no Intercâmbio do DGM da África 

Publicação pendente 

Relatório de Análise Participativa de Redes 

realizada no Intercâmbio do DGM da Ásia 

Em andamento 

Relatório de Análise Participativa de Redes 

realizada no Intercâmbio do DGM das 

Américas 

Em andamento 
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Anexo A: Monitoramento de Indicadores 

A tabela a seguir contém os dados mais recentes dos indicadores que dão apoio à estrutura de resultados 
do DGM, aprovada pelo Comitê Gestor Global em julho de 2016. Note que esta tabela aborda apenas os 
indicadores requeridos para o Projeto Global do DGM. Os indicadores para os projetos nacionais serão 
incluídos no Relatório Semestral do Programa para este período. 

Resultado 2.1: PICLs em países FIP e não FIP aumentaram seus papeis no FIP e em outros processos de 
REDD+. 
Indicador: % de participantes PICLs em atividades regionais e internacionais de capacitação do DGM 
com aumento de seu papel no FIP e em outros processos de REDD+, separados por gênero 
Periodicidade: Anual Tipo de indicador: Personalizado 
Notas No processo de revisão da Estrutura de Monitoramento e Relatórios do DGM, 

foi determinado que o acompanhamento desse indicador personalizado pelo 
projeto não será eficaz em termos de custos. Ele será removido se for 
aprovada a estrutura revisada de resultados, que conterá dados mais 
detalhados sobre como o DGM Global está aumentando o papel dos 
participantes. Um indicador indireto foi fornecido abaixo para demonstrar 
como os participantes dos Intercâmbios do DGM se envolveram em fóruns 
chave de tomada de decisões e criação de políticas relacionados a ações 
climáticas e à silvicultura sustentável. O quadro de monitoramento atualizado 
será disponibilizado, se aprovado, após a Reunião do GSC em abril de 2018. 

Indicador Indireto: Porcentagem dos participantes de Intercâmbios do DGM que participaram de uma 
conferência da CQNUMC ou desempenharam funções de liderança em um projeto do DGM após a 
participação em um intercâmbio. 
Periodicidade: Anual Tipo de indicador: Personalizado 
 Até 30/06/2017 Até 31/12/2017 
Homens 50,00% (33/66) 58,62% (51/87) 
Mulheres 43,33% (13/30) 52,38% (22/42) 
Total 47,92% (46/96) 56,59% (73/129) 
Notas  
Resultado 2.1.1: Representantes regionais e nacionais de PICLs aumentaram suas habilidades e seus 
conhecimentos sobre temas técnicos e de políticas relacionados a REDD+. 
Indicador: Número de participantes de PICLs em treinamentos regionais e subrregionais sobre temas 
técnicos e de políticas relacionados a REDD+, separados por gênero. 
Periodicidade: Semestral Tipo de indicador: Personalizado 
 Até junho de 2017 Julho a dezembro de 

2017 
Cumulativo 

Homens 62 18 80 
Mulheres 25 8 33 
Total 87 26 113 
Notas 

 Participantes repetidos em diferentes intercâmbios regionais foram 
removidos para evitar dupla contagem 

Resultado 2.1.2: Presença de PICLs no processo da CQNUMC fortalecida por meio de treinamento do 
DGM e da coordenação dos participantes de PICLs antes e depois da COP. 
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Indicador: Número de participantes de PICLs em treinamentos do DGM relacionados à CQNUMC, 
participando de eventos da CQNUMC, separados por sexo 
Periodicidade: Semestral Tipo de indicador: Personalizado 
 Até junho de 2017 Julho a dezembro de 

2017 
Cumulativo 

Homens 18 18 24 
Mulheres 8 11 13 
Total 26 29 37 
Notas * Os dados de julho a dezembro refletem todos os participantes de 

intercâmbios do DGM que participaram da COP 23; Os dados cumulativos 
removem duplicatas já contabilizadas para esse indicador em períodos 
anteriores 

Resultado 2.2: Intercâmbio de recursos de conhecimento e promoção de redes de PICLs nas escalas 
regional e global leva a atividades compartilhadas e alianças entre organizações de PICLs. 
Indicador: Número de atividades/ alianças que emergiram por meio da plataforma global com PICLs em 
papel de liderança. 
Periodicidade: Anual Tipo de indicador: Específico - Requerido pelo 

Banco Mundial 
 Até junho de 2017 Julho a dezembro de 

2017 
Cumulativo 

Total 11 9 20 
Notas - Painel da Reunião de Países-Piloto do FIP - Posse da terra em 

programas florestais 
- Café do Conhecimento na Reunião de Países-Piloto do FIP 
- Painel da Reunião de Países-Piloto do FIP - Fortalecimento das 

ações climáticas por meio do envolvimento de partes 
interessadas 

- Reunião pré-COP do IIPFCC  
- Painel de alto nível com negociadores sobre Oportunidades e 

Prioridades Relacionadas à Plataforma de Conhecimento de 
CLPIs 

- Lições aprendidas a partir de programas climáticos inovadores 
que fortalecem o papel dos povos indígenas e das comunidades 
locais 

- Plataforma de conhecimento de CLPIs e CNDs: força para 
mudanças transformadoras quanto ao aumento da ambição e à 
inclusão de atores não governamentais 

- Perspectivas Africanas sobre a Plataforma de CLPIs: Exemplos do 
envolvimento de múltiplas partes interessadas para a próxima 
implementação 

- Conhecimentos Indígenas e Liderança na Realização de Ações 
Climáticas em Florestas - Progresso e Lições Aprendidas com o 
DGM 
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Resultado 2.2.1: Experiências com os subprojetos nacionais do DGM elevadas à escala internacional e 
compartilhadas com os PICLs de outros países. 
Indicador: Número de produtos de conhecimento gerados pelos receptores e/ou beneficiários de 
doações do DGM apresentados em oportunidades de intercâmbio regional e/ou global. 
Periodicidade: Semestral Tipo de indicador: Específico - Requerido pelo 

Banco Mundial 
 Até junho de 2017 Julho a dezembro de 

2017 
Cumulativo 

Número de produtos 
de conhecimento 
apresentados nos 
intercâmbios do DGM 

35 15 50 

Notas Intercâmbio da África de 2017 
- Manual de Intercâmbio 
- Sessão técnica: Acordo de Paris 
- Sessão técnica: Climate-Smart Cocoa (Cacau climaticamente inteligente) 
- Sessão técnica: Análise de Redes do DGM África 

Intercâmbio Global do DGM 2017 
- Manual de Intercâmbio 
- Sessão técnica: Acordo de Paris 
- Sessão técnica: Diálogo Facilitado e Balanço Global (GST) 
- Visão geral, status e orientação adicional para as CNDs 
- Florestas e CNDs 
- Contribuição dos PICLs para as CNDs 
- Plataforma de CLPIs 
Infográficos 
- Intercâmbios de Aprendizagem do DGM 
- Governança Global do DGM 
- DGM e Gênero 
- Plataforma de CLPIs 

Resultado 2.2.2: PICLs de países FIP e não FIP tiveram mais oportunidades de compartilhar 
experiências e aprendizagem em escala internacional, aumentando o âmbito do DGM. 
Indicador: % de participantes nas atividades de intercâmbio de conhecimentos e aprendizagem 
pertencentes a programas de REDD+ e países além dos Países-Piloto do FIP. 
Periodicidade: Semestral Tipo de indicador: Específico - Requerido pelo 

Banco Mundial 
 Até 30/06/2017 Julho a dezembro de 

2017 
Cumulativo 

Número de países não 
FIP 

37 3 40 

Total de Participantes 97 33 130 
Porcentagem 38,1% 9,1% 30,8% 
Notas Participantes de intercâmbios repetidos foram removidos para evitar 

contagem dupla 
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Resultado 2.2.3: A plataforma de internet de Compartilhamento de Conhecimentos do DGM Global 
fornece aos PICLs do mundo todo recursos de conhecimento e oportunidades para discussão. 
Indicador: Número de visualizações e downloads de recursos informativos postados na plataforma web 
de Compartilhamento de Conhecimento do DGM Global. 
Periodicidade: Semestral Tipo de indicador: Personalizado 
 Até junho de 2017 Julho a dezembro de 

2017 
Cumulativo 

Visualizações N/D N/D N/D 
Downloads N/D N/D N/D 
Notas O progresso no desenvolvimento da plataforma de conhecimento do DGM 

foi interrompido, pendendo a confirmação de financiamento adicional. O 
DGM Global está gerenciando várias contas on-line, incluindo o site do DGM 
Global, as contas de redes sociais e o MailChimp. Os dados dessas fontes 
são apresentados no seguinte indicador alternativo para o Resultado 2.2.3. 

Resultado 2.2.3: A plataforma de internet de Compartilhamento de Conhecimentos do DGM Global 
fornece aos PICLs do mundo todo recursos de conhecimento e oportunidades para discussão. 
Indicador alternativo: Métricas variadas da eficácia da presença na web do DGM Global  
Periodicidade: Semestral Tipo de indicador: Personalizado 
 Janeiro a Julho de 

2017 
Julho a dezembro de 
2017 

Cumulativo  

Visitas ao Site 2.662 3.093 11.935 
Visualizações do Site 6.190 7.381 26.988 
Visualizações no 
Twitter 

14.691 32.046 51.476 

Número de vezes em 
que Boletim foi aberto 

1.349 1.022 2.371 

Notas  
Resultado 3.2.2: O Projeto Global do DGM aborda adequadamente as queixas levadas até o Comitê 
Gestor Global. 
Indicador: % de queixas relacionadas à entrega de resultados pelo DGM ou levadas ao Comitê Gestor 
Global e então resolvidas. 
Periodicidade: Semestral Tipo de indicador: Personalizado 
 Até junho de 2017 Em dezembro de 2017 
Número de queixas em 
nível global - resolvidas 

0 1 

Número de queixas em 
nível global - total 

1 1 

Porcentagem 0% 100% 
Notas  
Resultado 3.3: Sistemas de monitoramento e reportagem, com foco no aprendizado, estão em vigor e 
funcionais no Programa do DGM. 
Indicador: % de Relatórios Semestrais de Progresso do DGM Semestral completados e enviados no 
prazo, incluindo informações sobre o progresso nos âmbitos de: indicadores de resultados, lições 
aprendidas e desafios. 
Periodicidade: Semestral Tipo de Indicador: Personalizado 
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 Até junho de 2017 Julho a dezembro de 
2017 

Cumulativo 

Número de Relatórios 
do Programa enviados 
no prazo 

3 1 4 

Número de Relatórios 
do Programa ainda a 
serem enviados 

3 1 4 

Porcentagem 100% 100% 100% 
Notas  
Resultado 3.3.1: Projetos Nacionais do DGM fornecem informações precisas e oportunas sobre o 
progresso do projeto com foco em resultados no Comitê Gestor Global 
Indicador: % de Relatórios Semestrais de Progresso dos Projetos Nacionais do DGM completados e 
submetidos dentro do prazo, incluindo informações sobre o progresso para melhores indicadores de 
resultado, lições aprendidas e desafios. 
Periodicidade: Semestral Tipo de Indicador: Personalizado 
 Até junho de 2017 Julho a dezembro de 

2017 
Cumulativo 

Número de Relatórios 
Nacionais enviados no 
prazo 

42 14 56 

Número de Relatórios 
Nacionais a serem 
enviados 

42 14 56 

Porcentagem 100% 100% 100% 
Notas  
Resultado 3.3.2: O projeto DGM Global fornece informações oportunas e precisas sobre o progresso 
compilado do Programa DGM com foco em resultados direcionados ao Comitê Gestor Global. 
Indicador: % dos Relatórios Semestrais de Progresso dos Projetos Nacionais do DGM completados e 
submetidos dentro do prazo, incluindo informações sobre o progresso para melhores indicadores de 
resultado, lições aprendidas e desafios. 
Periodicidade: Semestral Tipo de Indicador: Personalizado 
 Período Anterior Este Período Cumulativo 
Número de Relatórios 
do Projeto Global 
enviados no prazo 

3 1 4 

Número de Relatórios 
do Projeto Global a 
serem enviados 

3 1 4 

Porcentagem 100% 100% 100% 
Notas  
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Anexo B: Progresso do Plano de Trabalho para o Terceiro Ano  

Subcomponente 1:  
Aprendizagem Global, Divulgação e 
Compartilhamento de Informações 

FY18 Q1  
(julho a setembro) 

FY18 Q2  
(outubro a dezembro) 

Produto 1.1: Organizar oficinas de treinamento nos níveis internacional, regional e subrregional para facilitar a 
aprendizagem dos participantes sobre projetos bem-sucedidos de REDD+ de comunidades/Povos Indígenas, 
como por exemplo, sobre o compartilhamento de benefícios, medição de gases de efeito estufa, agricultura 
climaticamente inteligente, e outras questões que o GSC identifique 
1.1.1. Realizar uma oficina de 5 dias durante os 
anos 2-5 em cada uma das três regiões do FIP 
(África, Ásia, América Latina, a ser realizada em 
um país do FIP determinado junto com o GSC) 
tendo como público-alvo os representantes 
técnicos dos grupos de PICLs responsáveis por 
compreender e analisar questões relevantes, e 
líderes/negociadores de PICLs que requerem 
aconselhamento/apoio em questões técnicas. O 
conteúdo incluirá a aprendizagem a partir da 
aplicação de habilidades técnicas em projetos de 
REDD+ e das experiências de participação dos 
PICLs nestes projetos. Aproximadamente 15 
representantes de cada região participarão dos 
treinamentos durante toda a vida do projeto, 
incluindo representantes de cada país FIP e de 
organizações regionais de PICLs, incluindo países 
interessados que não fazem parte do FIP. As listas 
de participantes serão determinadas com o 
aconselhamento dos NSCs dos países do FIP na 
região. (Local a ser determinado como parte do 
processo de Planejamento Estratégico.) 

A GEA do DGM, em 
coordenação com a 
Solidaridad (NEA do DGM 
Gana), realizou o Intercâmbio 
Regional da África, em 
Kumasi, Gana, de 28 a 31 de 
agosto de 2017. O 
intercâmbio teve 34 
participantes (23 homens e 11 
mulheres) de PICLs de 10 
países (9 países da África 
mais o Nepal). 

A GEA do DGM iniciou os 
preparativos para o próximo 
intercâmbio da Ásia (na 
Indonésia, em fevereiro de 
2018) e o das Américas (no 
Peru, em junho de 2018), 
incluindo a coordenação 
com as NEAs e redes 
regionais. 

1.1.2.  Contratar uma aliança regional ou rede de 
liderança, como o Fórum Indígena de Abya Yala 
da América Latina, Pacto dos Povos Indígenas da 
Ásia (AIPP - Asian Indigenous Peoples Pact), ou 
Comitê de Coordenação dos Povos Indígenas da 
África (IPACC - Indigenous Peoples of Africa 
coordinating Committee), para realizar uma 
reunião regional de organizações de Povos 
Indígenas (PI) para compartilhar a aprendizagem 
obtida nas oficinas regionais de capacitação em 
1.1.1; para compartilhar o progresso e os resultados 
das atividades do DGM; e para obter feedback e 
sugestões para questões políticas e para o 
posicionamento de PICLs em questões como a 
preparação para a reunião de política global 
definida no 1.2.3. Será(ão) proporcionado(s) 
assessor(es) técnico(s) adequado(s) aos temas. 

Coordenação com as redes 
regionais para o intercâmbio 
regional do DGM África, 
incluindo o Comitê de 
Coordenação dos Povos 
Indígenas da África (IPACC) e 
a Aliança Internacional de 
Povos Indígenas e Tribais das 
Florestas Tropicais (IAITPTF) 

Coordenação com redes 
regionais e globais sobre o 
Intercâmbio Global de 2017, 
incluindo COICA, IIPFCC, 
AIPP e IPACC 

 
Coordenação inicial com as 
redes regionais para os 
próximos intercâmbios 
regionais na Ásia e América 
Latina 
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1.1.3.  Produzir e enviar relatórios sobre o 
conteúdo e os resultados do intercâmbio ao NSC 
de cada país em cada região 

Preparação do relatório dos 
Intercâmbios do DGM da 
África e América Latina 

Conclusão de relatórios para 
o Intercâmbio Global e da 
África - já disponíveis no site 
do DGM Global 

1.1.4.  Fornecer materiais do curso, apresentações, 
e reportar aos pontos focais de comunicações do 
NSC e do GSC para publicação no site do DGM 

Todos os materiais dos 
intercâmbios foram 
fornecidos e estão 
disponíveis no site e por 
solicitação. 

Todos os materiais dos 
intercâmbios foram 
fornecidos e estão 
disponíveis no site e por 
solicitação. 

Produto 1.2: Fortalecer as capacidades das organizações e redes locais ou globais de PICLs e facilitar sua 
participação nas negociações de REDD+ e mudanças climáticas, incluindo treinamentos sobre a participação em 
negociações internacionais e sobre diálogos e processos relevantes de política internacional 
1.2.1.  Em combinação com o item 1.1.1. Realizar 
uma sessão de treinamento em cada região para 
os representantes de PICLs compreenderem os 
processos de negociação, desenvolverem 
habilidades de negociação e entenderem os 
processos de negociação da ONU e temas-chave 
nas negociações atuais.  Lista indicativa de temas 
(dependendo do estado das negociações, esta 
lista poderá ser alterada): Financiamento de 
REDD+, agricultura, benefícios não derivados do 
carbono, etc. 

Durante o Intercâmbio 
Regional da África, organizou 
sessões técnicas dirigidas por 
peritos sobre: 
 - África e Engajamento com o 
Acordo de Paris  
- Reforço das redes regionais 
de PICLs na região da África  
- Cocoa Clima Smart em Gana  
- Lições aprendidas do DGM 
nos países africanos 

Durante o Intercâmbio 
Global, o DGM Global levou 
especialistas de PICLs que 
realizaram sessões técnicas 
sobre: 

- IIPFCCC nas 
negociações da 
CQNUMC 

- Fortalecimento das 
redes de PICLs 

- Recomendações para 
o item da agenda 
SB47 na plataforma de 
PICLs 

1.2.2.  Concomitante com os itens 1.1.1 e 1.2.3, 
realizar sessões com especialistas técnicos e 
negociadores para aprender a formar equipes 
eficazes de negociação para oferecer 
contribuições efetivas aos processos climáticos 
com base em sólidos pareceres técnicos de 
especialistas de PI. 

Apoio em espécie: Os 
copresidentes do GSC 
participaram de negociações 
organizadas e financiadas 
pela CI, apresentando o 
trabalho de Ciaran 
O'Faircheallaigh, especialista 
em Negociações no Mundo 
Indígena. 

Apoio fornecido através do 
Intercâmbio Global e 
durante toda a COP para 
participar nas negociações 
da CQNUMC. 
Sessões técnicas e 
informativas, diariamente, 
sobre as negociações da 
COP para a delegação do 
DGM. 
Durante o Intercâmbio 
Global, a GEA do DGM 
Global realizou sessões 
técnicas sobre: 
- Aspectos mais importantes 
da CQNUMC: 
- Contribuições 
Nacionalmente 
Determinadas 
- Diálogos Facilitadores da 
CQNUMC e processo do 
Balanço Global 
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1.2.3.  Organizar uma oficina mundial de 3 dias de 
duração, anualmente, 2-3 meses antes de cada 
COP da CQNUMC para compartilhar a 
aprendizagem obtida em outras iniciativas 
mundiais de apoio a participação de PICLs em 
REDD+ e fornecer uma plataforma aos PICLs para 
desenvolver posições coordenadas sobre 
questões-chave de negociação e produzir 
documentos de posicionamento:  A GEA fornecerá 
a experiência técnica e política para apoiar o 
processo para que os líderes de PICLs liderem 
desenvolvimento de suas próprias posições 
políticas. Coordenar com 
organizações/instituições globais parceiras que 
também apoiam a participação de PICLs nas 
negociações climáticas para incluir países não FIP 
e parceiros e assim ampliar a coordenação de 
posições de PICLs. 

Os preparativos para o 
Intercâmbio do DGM Global 
de 2017 serão realizados 
imediatamente antes da COP 
23 da CQNUMC, que será no 
início de novembro. em Bonn, 
na Alemanha. 

Preparação e 
implementação do 
Intercâmbio do DGM Global 
de 2017, realizadas 
imediatamente antes da 
COP 23 em Bonn, incluindo 
a participação de 14 líderes-
chave de PICLs de 11 países, 
preparação de sessões 
técnicas e coordenação de 
dois painéis de discussão, 
todos focados na 
preparação dos 
participantes para se 
envolverem com a COP 23 
de forma mais eficaz. 

1.2.4.  Trabalhar com as agências de investimento 
em REDD+, ONGs, doadores e agências da ONU 
para alavancar apoio adicional para o aumento da 
participação das equipes técnica e de negociação 
de redes regionais e globais de PICLs em 
reuniões da CQNUMC 
(o objetivo é que, no mínimo, 5 pessoas por região 
sejam apoiadas através de mecanismos de 
financiamento disponíveis). O Componente Global 
do DGM apoiará pelo menos 2 pessoas por região 
para participar da COP da CQNUMC ou nos 
eventos entre as seções. 

Preparação para a 
participação do GSC na COP 
23 da CQNUMC. 

Preparação e apoio para a 
participação dos membros 
do GSC e outros líderes de 
PICLs na COP 23 através de 
sessões técnicas 
específicas, eventos 
paralelos para destacar as 
perspectivas dos PICLs e 
check-ins periódicos para 
manter a todos atualizados 
sobre os últimos 
desenvolvimentos. 

 
Coordenação e 
envolvimento com IPACC, 
UICN CEESP, Ford, IIPFCC, 
Secretariado da CQNUMC, 
Presidência da COP23, 
negociadores da CQNUMC. 
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1.2.5.  Realizar evento paralelo ou evento de 
compartilhamento de informações na COP da 
CQNUMC para informar e receber feedback mais 
amplo sobre as atividades do DGM 
(representantes da GEA e do GSC presentes na 
COP e nos principais eventos em colaboração 
com os delegados/observadores financiados) 

Coordenação, preparação e 
apresentação de propostas 
de eventos paralelos para a 
COP 23 da CQNUMC; 
Apresentação do DGM para a 
Iniciativa Endossada pela 
Presidência da COP 23 

Eventos paralelos à COP23: 

- Painel de Discussão 
Oportunidades e 
Prioridades para a 
Plataforma de 
Conhecimento de 
PICLs. 

- Plataforma de 
Conhecimento de 
PICLs e CNDs: uma 
força para mudanças 
transformadoras para 
aumentar a ambição 
das CNDs e inclusão 
de atores não estatais. 

- Perspectivas Africanas 
sobre a Plataforma de 
PICLs: Exemplos de 
engajamento de 
múltiplas partes 
interessadas para a 
próxima 
implementação. 

Conhecimento Indígena e 
Liderança Entregando Ação 
Climática sobre Florestas - 
Progresso e lições 
aprendidas com o DGM. 

1.2.6.  Oferecer coordenação prévia à COP da 
CQNUMC. Organizar e facilitar uma sessão de ½ 
dia imediatamente antes da COP para os 
participantes de PICLs para reforçar habilidades 
de negociação, fornecer atualizações sobre 
temas-chave e questões atuais em negociação. O 
público-alvo incluiria PICLs patrocinados pelo FIP 
e outros delegados ou observadores interessados 
de PICLs de países não FIP já presentes na COP. 
(Localização em atual país anfitrião da COP-ano 1 
no Peru, ano 2 em Paris, anos 3-5 a ser 
determinado) 

Preparativos para o 

Intercâmbio do DGM Global, 

que serão realizados 

imediatamente antes da COP 

23 e serão utilizados para 

coordenar a participação de 

PICLs na COP 23 

O DGM Global forneceu 
suporte técnico para a 
coordenação da COP pré-
CQNUMC através do 
Intercâmbio Global, IIPFCC 
Pré-COP23 e reuniões 
diárias de coordenação para 
apoiar o processo da 
Plataforma de PICLs. 

 
Os membros do GSC 
participaram da sessão de 
trabalho sobre a estratégia 
do IIPFCC para a COP22. 
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1.2.7.  Divulgar relatórios dos intercâmbios e 
documentos/relatórios relevantes de negociações 
anuais da COP da CQNUMC no website e canais 
de comunicação do DGM. 

Desenvolvimento de plano de 
comunicação para facilitar o 
compartilhamento de 
informações sobre o DGM na, 
e em relação a, COP 23 da 
CQNUMC. 

O DGM Global publicou 
vários materiais de 
comunicação relacionados 
ao envolvimento do DGM na 
COP e o progresso em 
direção às prioridades dos 
PICLs, incluindo postagens 
de atividade, infográficos e 3 
postagens de blog no site, 
uma página dedicada com a 
agenda da COP 23, 
cobertura substancial de 
mídia social e um boletim 
focado especificamente 
sobre os avanços 
alcançados na COP 23 com 
o apoio do DGM.  

Produto 1.3: Desenvolver recursos de conhecimento culturalmente apropriados para serem usados por PICLs em 
nível mundial, sob a forma de, entre outros, estudos de caso, exemplos de práticas promissoras ou "de última 
geração", pontos focais para a partilha de ideias sobre determinados temas ou desafios, e ferramentas web de 
intercâmbio de conhecimentos 
1.3.1.  Desenvolver e manter uma base de dados 
de recursos de conhecimento, alojada no portal 
web de aprendizagem no site do DGM, 
fornecendo acesso aos recursos existentes sobre 
PICLs, mudanças climáticas, florestas e REDD+, 
materiais de treinamento e criação de treinamento 
direcionado para o público PICLs. 

Vários documentos e 
relatórios, em todos os 
idiomas disponíveis, foram 
adicionados ao site do DGM 
Global; Desenvolvimento 
completo da plataforma de 
conhecimento colocado em 
espera pelo GSC, em Brasília, 
em abril de 2017 

Os documentos e relatórios 
do DGM, em todos os 
idiomas disponíveis, foram 
adicionados ao site do DGM 
Global; Desenvolvimento 
completo da plataforma de 
conhecimento posto em 
espera pelo GSC, em 
Brasília, em abril de 2017 

1.3.2.  Com base nas prioridades das equipes de 
política de PICLs e nas contribuições do NSC e do 
GSC, desenvolver vídeos de 
aprendizagem/produtos digitais de aprendizagem 
em 3-4 temas-chave relacionados a mudanças 
climáticas, florestas e REDD+ para fornecer um 
alcance mais amplo às organizações e 
comunidades de PICLs. Possivelmente vinculado 
ao trabalho dos beneficiários nos países do FIP. 
Os vídeos também devem estar disponíveis no 
portal web de aprendizagem do site do DGM. 

Coordenação com o DGM 
Brasil para o lançamento de 
um vídeo do Intercâmbio da 
América Latina em português 
E com legendas em inglês. 

Entrevistas realizadas com 
Idrissa Zeba e Manuel 
Aldrete, membros d GSC; Os 
vídeos serão editados e 
divulgados nos próximos 
meses. 
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Produto 1.4: Fortalecer as Alianças e Redes Regionais e Globais de PICLs, a fim de promover o diálogo e a 
aprendizagem dentro e entre as alianças e redes, bem como a aprendizagem e interação com as instituições e 
entidades-chave, tais como o Banco Mundial e outros bancos multilaterais de desenvolvimento, ONU-REDD, 
CQNUMC, UNPFII, doadores bilaterais, governos, ONGs e instituições de formação que focam em PICLs e em 
salvaguardas ambientais e sociais, florestas e REDD+. 
1.4.1.  Por meio de um processo consultivo com as 
redes regionais e internacionais de PICLs e os 
Comitês Gestores Nacionais, desenvolver e executar 
uma metodologia de avaliação para determinar as 
necessidades e lacunas prioritárias entre e dentro 
das atuais redes de PICLs a fim de  a.) fortalecer as 
necessidades de política, execução, pesquisa, 
capacidade e comunicação dos PICLs relativas às 
florestas e REDD+;  b.) identificar os desafios e 
oportunidades relativos à expansão da participação 
das redes regionais nas alianças globais; c)  
identificar os desafios e oportunidades para 
expandir a adesão das organizações de PICLs nas 
redes regionais; d) apoiar a formação/registro oficial 
de novas organizações de PICLs; e) criar fluxos 
verticais e horizontais de informações dentro das 
redes e alianças regionais e entre as redes regionais 
e globais. 

Análise contínua de redes 
mapeadas através de 
exercícios participativos 
nos intercâmbios do DGM 
 
Apoio em espécie: Análise 
Participativa de Redes 
Sociais das Redes 
Indígenas da Ásia em 
conjunto com AIPP e a 
NEFIN. Atividade financiada 
pela CI. Relatório a ser 
concluído no próximo 
trimestre, com análise 
contínua. 

Análise contínua de mapas 
de rede dos intercâmbios do 
DGM, bem como análise da 
rede social realizada com a 
AIPP e a NEFIN. Publicação 
de relatórios de análise de 
rede do Intercâmbio do 
DGM em andamento. 

1.4.2.  Proporcionar subcontratos às organizações 
de PICLs para desenvolver avaliações sobre o 
fortalecimento das necessidades e lacunas nas 
redes de povos indígenas e comunidades locais. 

 
Escopo do trabalho sobre o 
apoio da AIPP ao 
fortalecimento das redes 
regionais do DGM está 
temporariamente suspenso. 

1.4.3. Simultaneamente aos treinamentos regionais 
descritos no 1.1.1, realizar uma sessão de trabalho 
com as equipes técnicas e de negociação de PICLs 
para fortalecer os processos de comunicações e 
feedback dentro das redes/alianças regionais e 
resolver os desafios identificados no âmbito da 
avaliação descrita no item 1.4.1 para a expansão do 
alcance e eficácia das redes de PICLs 

Pesquisas de opinião 
realizadas durante o 
Intercâmbio do DGM África. 

Pesquisas de opinião 
realizadas durante o 
intercâmbio do DGM Global. 

1.4.4.  Propor ao NSC que encomende 1 estudo de 
caso por país sobre a participação de PICLs em 
mecanismos de REDD+. Os temas podem incluir: 
engajamento e participação nos Comitês Nacionais 
de REDD+; participação na implementação de 
Sistemas de Informação de Salvaguardas e 
participação nas Negociações de Política de Clima 
das Nações Unidas. Será solicitado a colaboração e 
feedback dos Comitês Gestores Nacionais para 
apoiar estudos adicionais em nível nacional 
realizados por organizações de povos indígenas. 

Preparação do estudo de 
caso de GRM do DGM. 

Estudo de caso do GRM do 
DGM apresentado aos 
membros do GSC durante a 
reunião de dezembro; 
Publicação do Estudo de 
Caso de GRM esperado para 
o próximo trimestre. 
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1.4.5.  Trabalhar com o Comitê Gestor Global e os 
Comitês Gestores Nacionais para propor o 
desenvolvimento de diretrizes sobre melhores 
práticas para trabalhar com PICLs em assuntos 
relacionados a REDD+, baseando-se no trabalho 
com as organizações/alianças regionais e globais 
de PICLs, estudos de caso e nas experiências do 
Componente de País do FIP-DGM e os estudos de 
caso nacionais propostos no item 1.4.4 

Preparação de Estudos de 
Caso de Gênero do DGM. 

Estudo de Caso sobre Gênero 
do DGM apresentado aos 
membros do GSC durante a 
reunião de dezembro; 
Coordenação com o 
Especialista em Gênero do CIF. 
Publicação do Estudo de Caso 
sobre Gênero esperado para o 
próximo trimestre. 

Produto 1.5: Uma Estratégia de Comunicação e Divulgação é definida e implementada para garantir a troca 
consistente e coordenada de informações e comunicações entre os países-piloto do FIP, bem como com os países 
não membros do FIP, parceiros e outras audiências globais. 
1.5.1.  Formar uma Equipe de Comunicação Global 
(GCT) para o DGM, composta pelo ponto focal de 
comunicação para cada país e um ponto focal de 
comunicação do GSC, em coordenação com o 
GSC, os NSCs e as NEAs 

Maior coordenação entre 
as agências executoras 
desde o lançamento do 
GCT na reunião da NEA no 
trimestre anterior. 
Consolidação e 
coordenação adicionais 
planejadas para o próximo 
trimestre 

Maior coordenação entre as 
agências de execução desde o 
lançamento do GCT. 
Especialmente com a UA do 
CIF, Brasil, México, Gana e 
Peru. 
Desenvolvimento adicional do 
conceito GCT, incluindo um 
grupo no WhatsApp a ser 
lançado no próximo trimestre 
para dar continuidade às 
comunicações programáticas 
do DGM 

1.5.2.  Trabalhar com a Equipe de Comunicação 
Global e, com as contribuições das Agências 
Executoras Nacionais/Comitês Gestores Nacionais 
e parceiros globais, desenvolver e apresentar uma 
Estratégia de Comunicação e Divulgação para o 
DGM, incluindo protocolos de comunicação 
específicos para os países e para o âmbito global, 
um site e um sistema online de troca de 
conhecimentos e informações, um sistema para 
compartilhar aprendizagem, experiências e os 
relatórios do DGM durante todo o ciclo do DGM. O 
desenvolvimento da Estratégia de Comunicação e 
Divulgação será coordenado pelo Ponto Focal de 
Comunicações da Agência Executora Global. 

Atualização do Plano de 
Comunicação do Ano 3 do 
DGM Global para refletir 
uma maior coordenação 
com os projetos nacionais 
do DGM para 
monitoramento, relatórios e 
comunicações; Formação 
da Equipe de Comunicação 
da GEA e desenvolvimento 
de calendário de 
comunicações para facilitar 
o uso de canais de 
comunicação de forma 
mais estratégica e o 
planejamento avançado em 
torno de eventos-chave; 
reuniões semanais para 
discutir as necessidades 
globais de comunicação do 
DGM; Preparação de 
materiais de comunicação, 
infográficos e documentos 
de suporte. 

O DGM Global continuou a 
aumentar a coordenação com 
os projetos nacionais de 
acordo com o Plano de 
Comunicação do Ano 3; As 
contribuições nacionais estão 
sendo integradas ao 
calendário de comunicações 
do DGM Global, que está 
sendo usado para planejar 
todas as atividades de 
comunicação. 
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1.5.3.  Realizar reuniões virtuais trimestrais da 
Equipe de Comunicação Global. 

Coordenação contínua com 
todos os membros do GCT 
para o desenvolvimento de 
relatórios de anuais e de 
programas e preparação de 
materiais de comunicação, 
incluindo boletins 
informativos, postagens de 
atividade e campanhas de 
redes sociais; Conferências 
telefônicas com o DGM 
Brasil e o DGM Peru sobre 
coordenação e apoio às 
comunicações. 

Reuniões semanais da GEA 
sobre comunicações e 
coordenação regular com 
todos os membros do GCT 
para o desenvolvimento de 
relatórios e materiais de 
comunicação, incluindo 
boletins informativos, 
postagens de atividade e 
campanhas de redes sociais. 
 

1.5.4.  Trabalhar com os pontos focais de 
comunicação dos Comitês Gestores Nacionais para 
realizar avaliações das necessidades de 
comunicação nos países a fim de determinar as 
necessidades online e capacidades técnicas de 
cada país e, assim, estabelecer os termos de 
referência para o desenvolvimento do site. O ponto 
focal de comunicações da Agência Executora Global 
desenvolverá um método de estudo, conforme 
descrito no item 1.5.6. 

 
Coordenação contínua com 
os membros do GCT sobre o 
fortalecimento da presença 
digital do DGM, incluindo 
orientações para o DGM 
Gana sobre a preparação de 
um site do DGM, bem como 
uma coordenação ativa 
entre os projetos do DGM 
nas mídias sociais. 

1.5.5.  Coordenar uma abordagem comum e 
fornecer orientações sobre o desenvolvimento das 
comunicações e estratégias de divulgação 
específicas de cada país (incluindo o 
estabelecimento do protocolo para a coleta de 
conteúdo para o site do DGM) 

Continuação da 
coordenação com os 
projetos nacionais do DGM 
para demonstrar maior 
coesão de mensagens-
chave e materiais de 
comunicação. 

Continuação da 
coordenação com os 
projetos nacionais DGM para 
demonstrar maior coesão de 
mensagens-chave e 
materiais de comunicação. A 
GEA desenvolveu a 
estratégia de mensagens e 
os documentos da COP23 
para a delegação do DGM. 

1.5.6.  Contratar um consultora para formular e 
desenvolver o site do DGM, baseando-se na 
Estratégica de Comunicação e Divulgação (incluindo 
o desenvolvimento de portais para os países). 

 
 

1.5.7.  Manutenção Anual do Site A GEA do DGM gerencia o 
site e mantém o conteúdo 
atualizado 

A GEA do DGM gerencia o 
site e mantém o conteúdo 
atualizado 

1.5.8.  Fornecer assessoria contínua sobre 
ferramentas online, técnicas e abordagens, e 
fornecer aconselhamento à Equipe de Comunicação 
Global e às equipes/contratantes de comunicação 
dos países do FIP 

Maior integração das 
novidades e atualizações 
de projetos nacionais do 
DGM no site do DGM 
Global para aumentar o 
tamanho do público e 
melhorar a segmentação 
de mensagens-chave 

Suporte contínuo à presença 
do DGM na web, incluindo 
feedback sobre projetos de 
sites, colaboração em mídias 
sociais e melhor 
coordenação na cobertura 
de histórias importantes em 
nível nacional 
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1.5.9. Trabalhar com um membro de cada NSC como 
ponto focal para comunicações, desenvolver e 
gerenciar um abrangente banco de dados com as 
atividades, produtos de conhecimento, eventos e 
resultados do DGM. O site também apoiará os 
produtos sobre conhecimento/treinamento da 
capacitação e eventos de fortalecimento 
institucional. Supervisionar a contínua manutenção e 
atualizações de conteúdo para o site do DGM 

Informações sobre as 
atividades anteriores e 
futuras do DGM, incluindo, 
cada vez mais, as 
atividades dos projetos 
nacionais, estão 
disponíveis no site do DGM 
Global e mediante 
solicitação. 

Informações sobre as 
atividades anteriores e 
futuras do DGM, incluindo, 
cada vez mais, as atividades 
dos projetos nacionais, 
estão disponíveis no site do 
DGM Global e mediante 
solicitação. 

Subcomponente 2:  
Assistência Técnica e Serviços de 
Secretaria para o GSC 

FY18 Q1  
(julho a setembro) 

FY18 Q2  
(outubro a dezembro) 

Produto 2.1 Comitê Gestor Global estabelecido e em operação 
2.1.1.  Estabelecer o Comitê Gestor Global, 
trabalhando em colaboração com o Banco Mundial e 
com o Comitê de Transição do DGM 

Concluído antes desse 
período 

 

 

2.1.2.  Preparar e apresentar as Normas de 
Procedimentos para o GSC (3 meses após a data de 
início) 

Concluído antes desse 
período. 

 

2.1.3.  Facilitar o estabelecimento dos Comitês 
Gestores Nacionais (NSC), conforme exigido em 
colaboração com o Comitê de Transição do DGM e 
as Agências Executoras Nacionais (NEA). 

Apoio aos processos do 
Comitê Gestor Interino na 
Guatemala e no Nepal. 

Apoio com informações aos 
processos do Comitê Gestor 
Interino no Nepal, Equador e 
Guatemala. 

2.1.4.  Preparar e apresentar relatório sobre a 
criação do GSC. 

  

2.1.5.  Organizar e prestar assistência às reuniões 
anuais do GSC, incluindo serviços de tradução, 
preparação de materiais e logística para 
aproximadamente 20 participantes em uma 
localização central. 

Preparativos para a reunião 
dos copresidentes do GSC 
em Bonn, em novembro. 

 

Reunião dos copresidentes 
do GSC em Bonn, em 
novembro, para rastrear o 
progresso e o status das 
decisões do GSC tomadas 
em Brasília. 

 

Reunião para a Avaliação de 
Dois Anos e Meio do DGM 
com quatro membros do 
GSC, em dezembro. A 
reunião também incluiu a 
preparação e coordenação 
do plano de trabalho do 
FY19 para a próxima reunião 
anual do GSC, em abril. 
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2.1.6.  Apresentar o relatório sobre os trabalhos de 
cada reunião anual do GSC. 

Reuniões de 
acompanhamento com o 
GSC sobre o progresso das 
decisões tomadas em 
Brasília. 

Atualizações sobre as 
decisões tomadas na 
reunião anual anterior do 
GSC fornecidas aos 
membros do GSC presentes 
nas reuniões de Avaliação 
de Dois Ano e Meio e do 
Intercâmbio Global.  

2.1.7.  Facilitar os grupos de trabalho criados para 
executar o trabalho do GSC. 

Facilitação da reunião dos 
copresidentes do DGM na 
sede da CI, em julho, para 
dar início ao mandato dos 
copresidentes recém-
eleitos e ao plano de 
trabalho FY18 da GEA; 
Apoio em espécie: 
colaboração com a CI na 
iniciativa AmeriGEOSS da 
NASA relacionada aos 
povos indígenas e à gestão 
da terra, aproveitando o 
apoio direcionado ao 
México, Equador e Peru 
(proposta aprovada em 4 
de outubro); Preparação de 
critérios para honorários; 
Atualizações e 
acompanhamento com o 
Subcomitê do GRM; 
Acompanhamento das 
recomendações do plano 
de trabalho da reunião do 
Subcomitê de Orçamento, 
em Bonn (maio de 2017). 

Os membros do grupo de 
trabalho de Sustentabilidade 
do GSC engajaram 
doadores e negociadores 
durante a COP23. 

Os copresidentes e o 
Subcomitê de Orçamento do 
GSC forneceram feedback 
para o plano de trabalho e 
orçamento de FY19. 

Os membros da Revisão de 
Dois Anos e Meio (MTR) do 
GSC forneceram 
recomendações para todas 
as áreas de revisão do 
projeto global a serem 
conduzidas pelo Banco 
Mundial. 
Os membros do grupo de 
trabalho de sustentabilidade 
do GSC estabeleceram 
prioridades para o 
financiamento adicional 
durante as reuniões de 
dezembro da MTR do GSC. 
O Subcomitê de Reparação 
de Queixas classificou, 
retroativamente, uma queixa 
da Costa do Marfim como 
resolvida em dezembro. 
 

2.1.8.  Realizar as tarefas de secretaria, coleta de 
informações, estudos ou outras tarefas solicitadas 
pelo GSC. 

A GEA fornece contínuo 
apoio de secretaria para o 
GSC e projetos nacionais 
do DGM. 

A GEA fornece apoio 
contínuo de secretaria aos 
projetos nacionais do GSC e 
do DGM, bem como apoio à 
Parceria de Aprendizado do 
DGM, implementada pela 
ITAD. 

2.1.9.  Equipamentos, licenças Fornecido conforme 
necessário. 

Fornecido conforme 
necessário. 



Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Locais (DGM) 
 4º Relatório Semestral de Progresso da Implementação do Projeto Global – De primeiro de janeiro a 30 de junho de 

2017 

 
Página 46 

  

Produto 2.2 Divulgação realizada e parcerias/colaborações estabelecidas com parceiros globais que trabalham 
em questões/mecanismos semelhantes para apoiar as capacidades e iniciativas de PICLs para assim fortalecer 
sua participação em processos de REDD+ 
2.2.1.  Em conjunto com a reunião anual do GSC, 
realizar reuniões anuais de troca de informação com 
parceiros globais (FCPF, UN-REDD, o Programa de 
Pequenas Doações do GEF, UNPFII, etc.) para 
compartilhar objetivos/resultados do DGM e definir 
sinergias e oportunidades de colaboração, alavancar 
oportunidades conjuntas de financiamento e 
coordenar as áreas comuns de apoio a PICLs no que 
diz respeito à REDD+, negociações climáticas e 
outras iniciativas relacionadas. 

Nenhuma atividade neste 
trimestre. 

Nenhuma atividade neste 
trimestre. 

2.2.2. Trabalhar com os parceiros globais definidos 
e participantes conforme item 1.3.1, desenvolver 
mecanismos de apresentação de relatórios anuais 
conjuntos sobre os impactos das iniciativas para 
apoiar as organizações e redes de PICLs 

Nenhuma atividade neste 
trimestre 

Nenhuma atividade neste 
trimestre 

2.2.3.  Os membros da GEA e/ou do GSC participam 
de eventos-chave, globais e regionais, relacionados 
com as metas e objetivos do DGM para aumentar a 
conscientização pública sobre o DGM, partilhar 
informação sobre as prioridades do DGM e de PICLs, 
expandir a aprendizagem e melhorar o acesso à 
tomada de decisões sobre política de clima e REDD+ 
e questões relacionadas a PICLs. 

Posição desenvolvida e 
compartilhada do DGM 
sobre Política de PIs do 
GCF; Preparação e 
participação no diálogo 
informal sobre a Plataforma 
de PICLs no Canadá; 
Preparativos para a 
participação da GEA/GSC 
na COP 23 da CQNUMC, 
incluindo a coordenação 
dos eventos paralelos do 
DGM; Assistência técnica 
da GEA à UA do CIF e 
participação na reunião dos 
países-piloto do FCPF/FIP, 
realizada na República 
Democrática Popular do 
Laos, em setembro de 
2017; Primeira reunião com 
o ITAD, que realizará a 
Parceria de Aprendizado 
DGM-CIF. 

Participação do GSC/GEA na 
Reunião do Subcomitê do 
FIP, em dezembro, incluindo 
o lançamento do Relatório 
Anual. 
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Produto 2.3: Desenvolver e facilitar os procedimentos para um mecanismo de queixas e reclamações em nível 
global 
2.3.1.  Facilitar o procedimento do Mecanismo de 
Reparação de Queixas, conforme definido no Item 
IV. Do Quadro de Diretrizes Operacionais do DGM 

O DGM Global continua a 
monitorar as queixas em 
todo o programa, sendo 
que a maioria foi resolvida 
de forma eficaz em nível 
nacional. O planejamento 
da discussão sobre a 
queixa da Costa do Marfim 
no Intercâmbio do DGM da 
África foi cancelado, tendo 
em vista a resolução em 
nível nacional; 
Conferências telefônicas 
com o DGM DRC e DGM 
Peru para discutir os 
mecanismos de reparação 
de queixas e identificar as 
principais contribuições 
para compartilhar com 
outros projetos nacionais. 

O DGM Global continua a 
monitorar as queixas em 
todo o programa, sendo que 
a maioria foi resolvida de 
forma eficaz em nível 
nacional. A queixa da Costa 
do Marfim de julho de 2016 
foi classificada 
retroativamente como 
resolvida, na sequência da 
suspensão temporária das 
atividades do DGM e da 
dissolução do comitê 
interino do projeto. 

2.3.2.  Criar e gerir o Subcomitê Reparação de 
Queixas do GSC; criar um mecanismo de registro e 
acompanhamento de feedback e reclamações 
dentro do site do DGM. 

Planejamento para a 
participação do GSC na 
discussão sobre a queixa 
da Costa do Marfim no 
Intercâmbio do DGM África; 
cancelado, tendo em vista 
a resolução da queixa em 
nível nacional. 

O subcomitê do GSC emitiu 
uma declaração, em 
dezembro de 2017, 
confirmando o status 
resolvido da reclamação da 
Costa do Marfim. 

Produto 2.4: Fornecer orientação, aconselhamento sobre política do DGM, experiência compartilhada e gestão do 
conhecimento para garantir que os países pilotos do FIP para o DGM seguem consistentemente as diretrizes 
operacionais coerentes. 
2.4.1.  Facilitar e implementar um processo para 
revisar as Diretrizes Operacionais do DGM, sob a 
direção do Banco Mundial e do GSC, para 
adaptar/revisar conforme necessário para obter um 
fluxo eficaz de tarefas e resultados. 

Nenhuma atividade neste 
trimestre. 

Nenhuma atividade neste 
trimestre. 

2.4.2.  Realizar ações de divulgação para o GSC, 
NEAs, NSC e Banco Mundial antes da primeira 
reunião anual do GSC para coletar feedback e as 
preocupações sobre a revisão das Diretrizes 
Operacionais do DGM.    

Concluído antes desse 
trimestre. 

Os copresidentes do GSC e 
os membros dos Subcomitês 
do Orçamento e 
Sustentabilidade informaram 
sobre as recomendações da 
GEA a serem compartilhadas 
nas próximas reuniões do 
GSC relacionadas ao 
processo GRM Global e ao 
Quadro de Resultados do 
DGM. 
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2.4.3.  Apresentar as Diretrizes Operacionais 
revisadas ao Banco Mundial e ao Comitê Gestor 
Global. 

Nenhuma atividade neste 
trimestre. 

Nenhuma atividade 
neste trimestre. 

2.4.4.  Fornecer orientações às NEAs e aos NSCs 
na adaptação das Diretrizes Operacionais do 
DGM para os contextos nacionais. O site do DGM 
deverá incluir opções para a partilha de 
abordagens/oportunidades/desafios na seção de 
Membros FIP do DGM. 

Facilitação do intercâmbio de 
manuais de operações entre o 
DGM Peru e Burkina Faso e a 
discussão resultante das práticas 
coordenadas; Orientação 
fornecida conforme necessário; O 
desenvolvimento do site completo 
e da plataforma de conhecimento 
estão temporariamente 
suspensos. 

 

Produto 2.5 Fortalecimento em longo prazo da liderança dos povos indígenas e comunidades locais: a GEA 
trabalhará com o Comitê Gestor Global para estabelecer um programa de bolsas do DGM para PICLs nos anos 
dois e três do DGM, a fim de proporcionar uma profunda experiência de formação em liderança para um líder 
jovem de PICLs como parte do Componente Global. 
2.5.1.  Estabelecer e gerir a bolsa de treinamento 
em liderança 

Nenhuma atividade neste 
trimestre 

Nenhuma atividade 
neste trimestre 

Produto 2.6: Fornecer orientação e apoio aos NSCs e às NEAs 
2.6.1.  Apoiar os processos nacionais do DGM 
para estabelecer os NSCs e selecionar as NEAs, 
incluindo visitas locais, conforme a necessidade, 
colaborando com os pontos focais do Banco 
Mundial, do DGM Global e dos países. 

Apoio ao processo dos Comitês 
Gestores Interinos da Guatemala e 
do Nepal. Compartilhamento de 
experiência no processo do NSC 
com o Equador durante a Reunião 
de Países Pilotos do FIP; 
Coordenação com a Unidade 
Administrativa do Banco Mundial e 
do CIF no pedido de honorários 
do GSC; 

Preparação de eventos do DGM 
nos países-piloto do FIP reunidos 
na República Democrática Popular 
do Laos. 

Participação na Reunião dos 
Países-Piloto do Programa de 
Investimento Florestal (FIP) 

Eventos do DGM e Reunião dos 
Países-Piloto do FIP 

-Experiências sobre a posse da 
terra na floresta em programas 
florestais 

- Café do Conhecimento 
- Aumentando a ação climática 
através do envolvimento das 
partes interessadas 
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2.6.2.  Planejar e coordenar a reunião das NEAs 
para definir a monitoração, emissão de relatórios, 
comunicação e a estrutura e o processo de queixas. 

Relatório sobre a Reunião 
da NEA de junho de 2017 e 
coordenação contínua com 
os participantes. 

Coordenação de 
monitoramento e relatórios 
em preparação para o 
próximo Relatório Semestral.  

Subcomponente3:  
Planejamento, Monitoramento e 
Relatório 

FY18 Q1  
(julho a setembro) 

FY18 Q2  
(outubro a dezembro) 

Produto 3.1  Aprovação e implementação da estratégia de três anos para implementar o Componente Global do 
DGM, desenvolvido com as contribuições e feedback dos NSCs e parceiros relevantes 
3.1.1.  Desenvolver um Plano Estratégico de 5 Anos 
para a implementação do componente global do 
DGM, com contribuições das NEAs e dos NSCs dos 
oito países-piloto do FIP que participam do DGM e 
contribuições do UNPFII e parceiros/redes globais 
com iniciativas e interesses pertinentes. Examinar e 
revisar em conjunto com o plano de trabalho anual e 
processo orçamental. 

Ajuste das prioridades e 
projeções do plano de 
trabalho para o FY18 Q1 e 
Q2. 

 

3.1.2.  Desenvolver e facilitar um processo de 
feedback e de divulgação do projeto completo do 
esboço da estratégia de 5 anos com os NSCs antes 
do envio ao Banco Mundial e ao GSC. 

Apoio da GEA ao grupo de 
referência da ITAD; 
Informações de suporte e 
mais detalhes solicitados a 
UA do CIF. 

 

3.1.3.  Preparar e apresentar plano de trabalho e 
orçamento anuais para o Componente Global do 
DGM para obter a "não objeção" do Banco Mundial e 
a aprovação do GSC. (Custos incluídos no item 3.1.1) 

Revisão do plano de 
trabalho e orçamento anual 
com os copresidentes do 
GSC durante a reunião de 
inicialização do FY18; 
Acompanhamento do 
Banco Mundial sobre o 
pedido de honorários do 
GSC 

Planejamento inicial para 
plano de trabalho e 
orçamento do ano 4, 
incluindo discussão de 
prioridades para 
financiamento adicional, se 
disponível 

Produto 3.2: Processo permanente de articulação e abordagem comum ao quadro de monitoramento e 
apresentação de relatórios estabelecido com as Agências Executoras Nacionais e Comitês Gestores Nacionais 
dos oito países-pilotos do FIP, a fim de cumprir com os requisitos de apresentação de relatórios do DGM 
3.2.1.  Realizar e apresentar relatórios das reuniões 
virtuais trimestrais de atualização com as Agências 
Executoras Nacionais dois oito países-piloto do FIP 
para monitorar o progresso, discutir as questões e 
oportunidades e compartilhar os sucessos e 
desafios, bem como fornecer contribuições para a 
agenda das reuniões anuais do GSC ou grupos de 
trabalho que possam ser criados. 

A coordenação com as 
NEAs aumentou após o 
estabelecimento do GCT 
durante a reunião de NEAs, 
no último trimestre. Maior 
integração das atividades e 
resultados de projetos 
nacionais nas 
comunicações do DGM 
Global; Coordenação com 
projetos nacionais do DGM 
para elaboração do 
Relatório do Programa 
Semestral e Relatório 
Anual. 

O DGM Global continuou 
sua coordenação ampliada 
com as NEAs, incluindo as 
do DGM Gana, México e 
Moçambique, que estão 
entre os mais recentes 
projetos do DGM. 
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3.2.2.  Trabalhar com o GSC e os NSCs/NEAs, 
desenvolver um quadro de acompanhamento com 
indicadores compartilhados para medir o êxito dos 
objetivos globais do DGM 

A coordenação com as 
NEAs aumentou após o 
estabelecimento do GCT 
durante a reunião de NEAs, 
no último trimestre. Maior 
integração das atividades e 
resultados de projetos 
nacionais nas 
comunicações do DGM 
Global; Coordenação com 
projetos nacionais do DGM 
para elaboração do 
Relatório do Programa 
Semestral e Relatório 
Anual. 

O DGM Global continuou 
sua coordenação ampliada 
com as NEAs, incluindo as 
do DGM Gana, México e 
Moçambique, que estão 
entre os mais recentes 
projetos do DGM. 

3.2.3.  Estabelecer um quadro de relatórios comum 
para acompanhar o progresso, garantir o fluxo de 
informações e o intercâmbio de aprendizagem. 

Estrutura comum de 
relatórios utilizado para o 
desenvolvimento do 
Relatório Semestral do 
Programa DGM e Relatório 
Anual; A estrutura continua 
a evoluir conforme 
necessário. 

A GEA começou a preparar 
um quadro de 
monitoramento e conjunto 
de ferramentas atualizados 
para fortalecer o 
monitoramento do 
progresso do DGM em nível 
programático, com maior 
ênfase na união de dados 
de indicadores na narrativa 
mais ampla de progresso do 
DGM. 

 
3.3.1.  Apresentar os relatórios semestrais de 
progresso sobre as atividades do DGM ao GSC, 
após receber a "não objeção" do Banco Mundial, 
incluindo as atividades da GEA e das NEAs (75 dias 
após o final do semestre de apresentação dos 
relatórios) 

Preparação e apresentação 
do Relatório do Programa 
DGM em coordenação com 
os projetos nacionais 

O planejamento do próximo 
relatório semestral do 
programa, incluindo a 
coordenação com projetos 
nacionais, está em 
andamento 

3.3.2.  Compilar e apresentar os relatórios 
semestrais ao Banco Mundial sobre aspectos 
fiduciários e técnicos do programa do componente 
global 

Preparação e Divulgação 
do Relatório do DGM 
Global 

Preparação para o Relatório 
Global Semestral de 
dezembro de 2017, incluindo 
a revisão do cronograma de 
relatórios 
 

3.3.3.  Compilar e apresentar o relatório anual sobre 
o DGM ao GSC após receber a "não objeção" do 
Banco Mundial, em formato e prazo a serem 
estipulados com o Banco Mundial. 

Preparação e apresentação 
do Relatório Anual do DGM, 
em coordenação com os 
projetos nacionais do DGM, 
GSC, Banco Mundial e 
CIF/FIP. 

Finalização, tradução, 
publicação e lançamento do 
Relatório Anual do DGM, 
que está disponível no site 
do DGM Global. 

3.3.4.  Apresentar relatório final sobre as atividades 
do Componente Global ao GSC após receber a "não 
objeção" do Banco Mundial. (45 dias após a 
conclusão das atividades) 

Nenhuma atividade neste 
trimestre 

Nenhuma atividade neste 
trimestre 
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3.3.5.  Traduzir todos os relatórios para o Projeto de 
Línguas e Impressão conforme necessário. Os 
relatórios serão publicados na seção de membros 
do DGM, no site do DGM 

Todos os relatórios do 
DGM foram ou estão sendo 
traduzidos para o francês, 
espanhol e português e 
estão/estarão disponíveis 
no site do DGM Global 

Todos os relatórios do DGM 
foram traduzidos para o 
francês, espanhol e 
português e estão 
disponíveis no site do DGM 
Global 

Produto 3.4 Auditoria Financeira Anual do Projeto Global 
3.4.1.  Auditoria Anual de Desempenho Financeiro 
do Projeto Global 

Coordenação para 
auditoria anual do projeto 

Relatório de Auditoria Anual 
do DGM concluído e 
apresentado ao Banco 
Mundial 
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Anexo C: Comentários do Comitê Gestor Global  

Em 31 de dezembro de 2017, o Comitê Gestor Global tinha os seguintes membros: 

 

Brasil - João Nonoy Krikati 

Burkina Faso - Idrissa Zeba (copresidente) 

Congo, República Democrática do - Kapupu Diwa Mutimanwa 

República do Congo – Guy Moussele-Diseke 

Gana - Hayford Duodu 

Indonésia - Mina Setra (copresidente) 

México - Manuel Aldrete 

Moçambique - Daniel Maúla 

Peru - Marilen Puquio Arturo e Jamner Manihuari Curitima (representação alternada) 

Não FIP - Grace Balawag 

 

A GEA do DGM enviou este relatório em inglês, espanhol, francês e português para o GSC para revisão e 

comentários no dia 23 de fevereiro de 2018 Os comentários do GSC estão registrados abaixo: 
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