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Boletim Global do  
Mecanismo de Doação Dedicado a  
Povos Indígenas e Comunidades Locais

Comitê Gestor Global Realiza a Quarta 
Reunião Anual

O Comitê Gestor Global (GSC) do Mecanismo de Doação 
Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Locais (DGM) 
reuniu-se em Arlington (VA), de 23 a 25 de abril, para sua 
quarta reunião anual. O GSC inclui representantes de cada 
um dos nove Comitês Gestores Nacionais em operação 
(Brasil, Burkina Faso, República Democrática do Congo, 
Gana, Indonésia, México, Moçambique, Peru e República 
do Congo), bem como um representante de um país fora 
do Programa de Investimento Florestal (Filipinas). A reunião 
também incluiu a participação de um observador do Comitê 
Interino do DGM do Nepal.

Durante os três dias de reunião, os membros do GSC 
discutiram o progresso do DGM até o momento, revisaram 
e aprovaram um plano de trabalho e orçamento para o 
quarto ano do projeto Global e tomaram várias decisões 
importantes para orientar o trabalho do DGM, incluindo:

• Aprovação da reformulação do site do DGM Global para 
ser acessível nos quatro idiomas do projeto;

• Aprovação de mudanças no quadro de resultados do 
projeto para simplificar a coleta de dados e melhorar o 
relatório de resultados;

• Recomendação para a identificação de oportunidades 
para um maior acesso direto ao financiamento climático 
para povos indígenas e comunidades locais; e

• Planejamento da quinta reunião do GSC, em Bruxelas, 
em abril de 2019, envolvendo os principais doadores e 
partes interessadas.

A liderança dos membros 
do GSC tem sido ines-
timável para o progresso 
do DGM, e sua orientação 
e supervisão contínuas 
serão essenciais para ga-
rantir o sucesso do proje-
to e a sustentabilidade de 
seus resultados.

Segundo Intercâmbio Regional da Ásia – 
Indonésia

De 12 a 16 de fevereiro, o DGM Global realizou o 
Segundo Intercâmbio Regional da Ásia, em Sulawesi 
do Sul, na Indonésia   para facilitar a aprendizagem e o 
compartilhamento de conhecimentos entre povos indígenas 
e comunidades locais na Ásia sobre florestas sustentáveis 
e mudanças climáticas. O intercâmbio foi realizado em 
parceria com o Instituto Samdhana, que implementa o 
projeto do DGM na Indonésia, e com a Aliança dos Povos 
Indígenas do Arquipélago (AMAN). 

O intercâmbio contou com 22 participantes da Indonésia, 
Mianmar, Nepal, Filipinas, Tailândia e Vietnã, juntamente 
com 1 participante do Peru para promover a partilha de 

O Comitê Gestor Global do DGM e parceiros durante a Quarta Reunião 
Anual do GSC, realizada na sede da Conservation International em 
Arlington, VA. Foto: DGM Global

Próximos Eventos
De 30 de abril a 10 de 
maio: Conferência sobre 
Mudanças Climáticas (SB 
48) da CQNUMC - Bonn, 
Alemanha 
De 10 a 15 de junho: 
Intercâmbio Regional da 
América Latina - Satipo, Peru 
De 18 a 19 de junho: 
Reunião da Agência 
Executora da Ásia e das 
Américas - Lima, Peru 
Agosto/setembro: 
Intercâmbio Regional da 
Agência Executora da África 
- Moçambique

Os participantes do Intercâmbio Regional da Ásia visitaram a comunidade 
de Kajang, em Sulawesi do Sul, na Indonésia. Os membros da comunidade 
usam preto para simbolizar modéstia e humildade. Durante a visita, os 
participantes aprenderam sobre os esforços da comunidade para obter o 
reconhecimento legal de suas terras tradicionais. Foto: DGM da Indonésia
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conhecimentos entre regiões. Eles discutiram vários 
tópicos, incluindo o Acordo de Paris, a Plataforma para 
Comunidades Locais e Povos Indígenas (LCIP), o cultivo 
alternado e a posse da terra. Representantes do Banco 
Mundial e do Ministério do Meio Ambiente da Indonésia 
estavam entre os participantes, trazendo suas próprias 
perspectivas e aprendendo com os PICLs presentes.

Um dos principais destaques do workshop foi a visita a 
comunidade indígena Kajang, em Sulawesi do Sul. Como 
uma das primeiras comunidades indígenas na Indonésia 
a obter o reconhecimento do governo e a proteção de 
seus direitos fundiários, a relação da comunidade com 
os recursos naturais reflete seu sistema de posse local 
baseado na propriedade mútua. 

Os participantes do intercâmbio reuniram-se com 
funcionários do governo da Regência de Bulukumba 
para aprender sobre o processo oficial de obtenção do 
reconhecimento da terra. Em seguida, eles se encontraram 
com membros da comunidade Kajang. O líder espiritual – o 
Ammatoa – explicou como a lei consuetudinária assegura 
a manutenção de seus sistemas florestais e compartilhou 
muitas de suas regras tradicionais que mantêm este 
sistema em funcionamento.

Este foi o terceiro de quatro intercâmbios de aprendizagem 
que o DGM Global irá realizar no seu terceiro ano, com mais 
de 60 líderes de PICLs de 20 países participando de um 
ou mais destes eventos. O projeto encerrará seu terceiro 
ano com o Intercâmbio Regional da América Latina, que 
ocorrerá de 10 a 15 de junho de 2018, em Satipo, no Peru.

Política de Povos Indígenas adotada 
pelo Fundo Verde para o Clima
O Comitê Gestor Global do DGM e a Agência de Execução 
Global estão felizes em parabenizar os Povos Indígenas e 
o Fundo Verde pelo Clima (GCF) pela adoção da Política de 
Povos Indígenas do GCF (GCF/B.19/05). Durante a reunião 
de março do Conselho do GCF, em Songdo (Coréia do Sul), 
uma das principais prioridades dos Povos Indígenas foi a 
adoção da Política de Povos Indígenas.

Essa política era prioridade para os Povos Indígenas 
desde a formação do GCF, em 2010, e apoiará o acesso 
a benefícios equitativos do financiamento climático. Outro 
benefício é o envolvimento de PIs na política e nas ações de 
mudança climática em nível global – um compromisso que 
já foi reconhecido pela Conferência das Partes (COP23) da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas (CQNUMC).  A versão oficial da Política 
dos Povos  Indígenas está disponível no site do GCF:  
https://www.greenclimate.fund/safeguards/indigenous-
peoples. 

Comitê Gestor Nacional do DGM Brasil 
elege novos coordenadores
No início de fevereiro, os representantes das comunidades 
indígenas, quilombolas e tradicionais no Comitê Gestor 
Nacional (NSC) do DGM Brasil realizaram uma reunião na 
sede do Banco Mundial, em Brasília.

Durante a reunião, os membros do NSC elegeram novos 
coordenadores para liderar o comitê pelos próximos dois 
anos, até 2020. O representante indígena Srewe Xerente 
e a representante quilombola Lucely Morais Pio assumiram 
como Coordenador e Vice Coordenadora – posições 
antes ocupadas por João Nonoy Krikati e Maria do Socorro 
Teixeira Lima.

Para Lucely, líder da Comunidade Quilombola do Cedro 
e representante da Rede Pacari de Plantas Medicinais do 
Cerrado, o momento pede pela união de forças: “Vamos 
lutar e trabalhar juntos, dar as mãos e fazer um bom 
trabalho, porque a ideia é avançar nos projetos e buscar 
recursos para que o DGM Brasil possa continuar depois de 
2020.”

Srewe, que representa a União Indígena Xerente (UNIX), 
compartilhou sentimentos semelhantes: “O Comitê precisa, 
cada vez mais, se preocupar com o fortalecimento das 
políticas públicas, especialmente aquelas relacionadas ao 
meio ambiente, e pensar em como atrair mais recursos para 
a conservação do bioma do Cerrado. Acredito que muitos 
aqui já estão pensando no futuro, porque o DGM não pode 
confiar somente nessa doação. ”

Srewe Xerente (esquerda) e Lucely Morais Pio (à direita), os novos 
coordenadores do Comitê Gestor Nacional do DGM Brasil Foto: DGM Brasil
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Reunião do Subcomitê do FIP

Em dezembro, o Subcomitê do Programa de Investimento 
Florestal (FIP) realizou sua Reunião Semestral em 
Washington, DC. 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 Setra, como copresidente do GSC, foi convidada 
discursar para o Subcomitê e outras importantes partes 
interessadas, anunciando o lançamento do Segundo 
Relatório Anual do DGM, cobrindo o período de julho de 
2016 a junho de 2017. 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 do DGM para vincular as ações de PICLs com as 
contribuições nacionalmente determinadas de cada país. 
Ela também destacou a importância do financiamento 
contínuo par o DGM para que o programa possa continuar 
a se desenvolver com base em seus primeiros sucessos.

Durante todo o evento, o DGM compartilhou o relatório com 
os principais membros da audiência e partes interessadas. 
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 
suas muitas conquistas.

Lançamento do DGM de Gana
O DGM de Gana, com o apoio da Solidaridad da África 
Ocidental como sua agência executora nacional, realizou 
seu evento de lançamento em Sunyani, no dia 6 de 
fevereiro de 2018. O projeto enfatiza a suspensão das 

práticas insustentáveis de uso da terra e a promoção de 
uma agricultura e agrosilvicultura que respeitem o clima.

O Diretor Regional da Solidaridad, Isaac Gyamfi, explicou 
que o DGM de Gana aprofundará a compreensão das 
comunidades locais por meio da disseminação de 
conhecimento e do fornecimento de doações orientadas 
por demanda para fortalecer as práticas sustentáveis e 
inteligentes de uso do solo para melhorar os meios de 
subsistência.

Como em todos os projetos nacionais, o DGM de Gana é 
liderado por um comitê gestor formado por representantes 
da comunidade. Como Presidente do Gestor Diretivo 
Nacional, Hayford Duodu elogiou os parceiros do projeto 
por reconhecerem o papel único das comunidades na 
vanguarda da luta contra as mudanças climáticas.

A Solidaridad da África Ocidental também apresentou 
o popular rapper e artista, Okyeame Kwame, como 
Embaixador para as Mudanças Climáticas do DGM de 
Gana. Nessa função, Okyeame Kwame compartilhará 
informações sobre o impacto das mudanças climáticas com 
as comunidades. Espera-se que ele consiga motivá-las a 
apoiar o manejo sustentável da terra e a ação climática.

Expressando seu agradecimento à Solidaridad pela 
oportunidade de contribuir para a luta contra as mudanças 
climáticas, Okyeame Kwame pediu à mídia que destaque o 
tema como uma ameaça à sobrevivência humana.

Duodu compartilhou seu otimismo, dizendo que Okyeame 
Kwame faria a diferença na luta contra as mudanças 
climáticas, citando a popularidade do artista nas 
comunidades locais como um fator chave para aumentar a 
consciência climática e fortalecer os impactos do projeto.

Mina Setra, copresidente do GSC, lançou o Relatório Anual 2017 do DGM 
durante a reunião de dezembro do Subcomitê de Programa de Investimento 
Florestal. Foto: Luis Barquin

Membros da equipe do DGM de Gana, liderada por Hayford Duodu (frente, 
à direita) dos Comitês Gestores Nacional e Global do DGM, tirando uma 
foto com Okyeame Kwame (frente à esquerda) – famoso rapper ganês e 
Embaixador para o Clima. Foto: DGM de Gana
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Boletim Informativo do Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Locais (DGM). O DGM é 
uma iniciativa especial do Programa de Investimento Florestal (FIP) dos Fundos de Investimento do Clima (CIF) para 
apoiar o envolvimento de povos indígenas e comunidades locais na ação climática e silvicultura sustentável em escala 
local, nacional e global. Os projetos do DGM estão previstos para 13 países piloto do FIP, além do Projeto Global de 
Aprendizagem e Intercâmbio de Conhecimento (DGM Global). Os projetos do DGM são elaborados e conduzidos por 
membros das comunidades que beneficiárias, com o apoio do Banco Mundial como banco multilateral de desenvolvimento 
para a implementação, bem como organizações não governamentais que foram selecionadas como agências executoras 
para cada projeto nacional.

Para saber mais sobre o DGM, acesse:

DGM da RDC
www.peuplesautochtones.cd

DGM Global
www.dgmglobal.org

        @dgmglobalproject

        @dgm_global

DGM de Gana
        @GhaDGM

        @GhanaDGM

DGM do México
www.mde-mexico.org

        @MDEBosquesMexico

        @mde_mexico

DGM do Peru
www.mdesawetoperu.org

        @mdesawetoperu

        @mdesawetoperu

DGM do Brasil
www.dgmbrasil.org.br

        @dgmbrasil

        @dgmbrasil

        @dgmbrasil

DGM da Indonésia
www.dgmindonesia.id

        @dgmindonesia

        @dgmindonesia

        @dgm.indonesia


