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Sumário Executivo 
Em janeiro de 2018, o projeto Global de Aprendizagem Global e Intercâmbio de Conhecimentos 
(DGM Global) do Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Locais 
(DGM) iniciou a segunda metade de seu período de atuação sob a liderança de seu Comitê 
Gestor Global (GSC). Esta foi uma oportunidade importante para refletir sobre o progresso e as 
realizações do projeto até o momento, a fim de maximizar o seu potencial para os dois anos e 
meio restantes. Como um reconhecimento formal desse marco, o DGM Global realizou sua 
Avaliação de Dois Anos e Meio em consulta com o Banco Mundial e participou de um exercício 
de Parceria de Aprendizagem financiado pelos Fundos de Investimento Climático e 
implementado pela Itad, uma empresa britânica de Monitoramento e Avaliação. Com o 
conhecimento obtido a partir desses exercícios, o DGM Global está pronto para um quarto ano 
de muito sucesso. 

O mês de junho de 2018 também marcou a conclusão do segundo ano do intercâmbio de 
aprendizagem do DGM. O DGM Global realizou intercâmbios regionais para a Ásia e as Américas 
na Indonésia e no Peru, respectivamente. Ambos os intercâmbios se concentraram na 
importância do manejo florestal comunitário e da posse da terra, uma vez que estes são os 
focos dos projetos do DGM em ambos os países. O DGM Global recebeu comentários muito 
positivos sobre ambos os intercâmbios, com a maioria dos participantes relatando melhor 
conhecimento e habilidades necessárias para um maior envolvimento na ação climática e no 
manejo florestal sustentável. 

O GSC realizou sua quarta reunião anual em abril na sede da Conservation International em 
Arlington, no estado americano da Virgínia. Durante este evento, o GSC discutiu os progressos 
e realizações do programa até à data e aprovou um orçamento e um plano de trabalho para 
levar o projeto para o seu quarto ano. A liderança e a supervisão do GSC foram essenciais para 
o sucesso do projeto nos primeiros três anos, e seu apoio contínuo garantirá o impacto 
duradouro e significativo do programa. 

Durante este período de relatório, o DGM Global também redesenhou seu quadro de 
monitoramento e relatoria para capturar de maneira mais eficaz o progresso e as realizações do 
projeto global e do programa como um todo. O quadro revisado foi aprovado pelo GSC em abril 
e foi utilizado durante a preparação deste relatório. Uma mudança importante foi o 
desenvolvimento de uma pesquisa para capturar reflexões e comentários dos participantes do 
intercâmbio do DGM sobre como a participação nesses eventos os beneficiou. No futuro, esta 
pesquisa será um exercício anual usado para entender as realizações do projeto e informar 
sobre sua melhoria contínua. 
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1. Projeto Global de Aprendizagem e Intercâmbio de 
Conhecimentos 

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 
(PICLs) 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, 
com US$ 80 milhões alocados para Países-Piloto em 14 países do FIP e um Projeto Global de 
Aprendizagem e Intercâmbio de Conhecimentos. 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 de mudanças climáticas em nível regional e 
global e reforçar as redes e alianças das organizações comunitárias por todas as regiões 
visando a aumentar a 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 é dividido em três subcomponentes: 

Subcomponente 1:  Aprendizagem Global, Divulgação e Compartilhamento de Informações – 
Oficinas globais, regionais e sub-regionais realizados com representantes de PICLs sobre 
política e assuntos técnicos relacionados a REDD+; disseminação de informações culturalmente 
apropriadas e relevantes por meio de plataformas online e canais de rede; e divulgação global 
para parceiros relevantes. 

Subcomponente 2:  Assistência Técnica e Serviços de Secretariado para o GSC do DGM – 
Preparar e convocar Encontros Anuais do GSC; apoiar os membros do GSC em parcerias 
globais; criar oportunidades de liderança para PICLs; e gerir o Mecanismo de Reparação de 
Queixas em nível global. 

Subcomponente 3: Planejamento, Monitoramento e Relatório – Executar o planejamento do 
DGM Global, bem como o monitoramento e os relatórios coordenados em todo o programa, 
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. Atividades do Projeto 
2.1. Aprendizagem Global, Divulgação e Compartilhamento de 

Informações 
Um dos principais objetivos do DGM Global é reunir os líderes-chave de PICLs, regionais e 
globais, regularmente. Ao fornecer essas oportunidades de interação em maior escala, o DGM 
Global incentiva o compartilhamento do conhecimento tradicional, a expansão e o 
fortalecimento de redes e o aprendizado personalizado de especialistas em áreas relevantes. 
Essas interações ocorrem tanto por meio de intercâmbios regionais e globais realizados pelo 
DGM, como por meio de apoio aos PICLs e organizações relevantes para participar de fóruns 
importantes para a formulação de políticas e tomada de decisões.  

2.1.1. Intercâmbio Regional da Ásia 

O DGM Global, em coordenação com o DGM da Indonésia, a Aliança dos Povos Indígenas do 
Arquipélago (AMAN) e o Pacto dos Povos Indígenas da Ásia (AIPP), sediou o Segundo 
Intercâmbio Regional do DGM da Ásia em Sulawesi do Sul, na Indonésia, de 12 a 16 de 
fevereiro de 2018. Esse intercâmbio reuniu 22 participantes, incluindo 15 representantes de 
PICLs de 6 países (Indonésia, Mianmar, Nepal, Filipinas, Tailândia e Vietnã) para aprenderem 
sobre as mudanças climáticas, silvicultura sustentável, o DGM e sobre a gestão de terras 
comunitárias na Indonésia. Cinco dos participantes de PICLs (33%) eram mulheres. O 
intercâmbio também contou com a participação da Agência Executora Nacional (NEA) do DGM 
do Peru, que promoveu intercâmbios entre regiões, compartilhando sua experiência de trabalho 
no reconhecimento e titulação de terras de comunidades indígenas no Peru e aprendendo sobre 
trabalhos similares em curso na Indonésia. O intercâmbio também se beneficiou da participação 
do Ponto Focal para o Programa de Investimento Florestal dentro do Governo da Indonésia, 
bem como do Diretor de Silvicultura Social e Desenvolvimento de Negócios Florestais Indígenas. 

Durante o intercâmbio da Ásia, os PICLs participantes compartilharam seus conhecimentos 
sobre uma variedade de tópicos, incluindo: 

● DGM Indonésia - Design e Implementação 
● Reforçando a Segurança da Posse de Terra 
● Agricultura Itinerante 
● Gênero: 
● Manejo Florestal Sustentável 
● Plataforma de Povos Indígenas e Comunidades Locais (LCIP) 
● O DGM como plataforma para elaboração de políticas e diálogo 

 

Os membros do Comitê Gestor Nacional compartilharam o progresso e os desafios dos direitos 
indígenas na Indonésia. Eles foram reconhecidos pela Constituição e outros regulamentos, mas 
muitos não foram realmente colocados em prática. Os principais desafios incluem as incursões 



 Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Locais 
6º Relatório Semestral de Progresso do Projeto Global: Primeiro de janeiro a 30 de junho de 2018 

Página 5 

de indústrias extrativas.  

O Intercâmbio também incluiu uma apresentação da equipe que realizou a Parceria de 
Aprendizagem do DGM com o Climate Investment Funds (CIF). Essa iniciativa está sendo 
liderada pela Itad, uma empresa britânica que fornece serviços de monitoramento e avaliação 
para a indústria de desenvolvimento internacional. O representante da Itad compartilhou 
informações sobre essa Parceria de Aprendizagem e como os participantes puderam fornecer 
informações. 

Durante o intercâmbio, os participantes participaram de duas visitas de campo para aprender 
mais sobre o contexto dos PICLs da Indonésia. Primeiro, eles visitaram Tana Beru, uma 
comunidade conhecida por fazer o tradicional barco Pinisi. Este barco é feito com madeira das 
florestas locais, e os membros da comunidade compartilharam como estão começando a 
equilibrar sua cultura e costumes com a sustentabilidade da floresta para garantir a viabilidade 
em longo prazo de suas tradições. Durante esta viagem, os participantes também se reuniram 
com o governo local do distrito de Bulukumba para discutir o processo de titulação de terras e a 
estrutura regulatória no distrito. 

 

Os participantes do Intercâmbio 2018 do DGM da Ásia visitaram a comunidade 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 Global 

No segundo dia de visitas de campo, os participantes também visitaram a comunidade indígena 
Kajang, em Sulawesi do Sul, que foi uma das primeiras comunidades indígenas na Indonésia a 
obter o reconhecimento do governo e a proteção de seus direitos à terra. Eles veem sua terra 
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como uma herança ancestral que deve ser protegida, chamando-a de “Tana Toa” ou “Vila 
Velha”. O povo Kajang acredita que os recursos naturais devem ser geridos de forma integrada 
para garantir sua preservação para as gerações futuras. Por meio desse sistema de manejo 
integrado, eles separam áreas para propriedade mútua e individual. A comunidade entende o 
valor dos recursos naturais como entrelaçados com quatro valores importantes: religião, 
história, ecologia e economia. Durante esta visita de campo, os participantes se reuniram com o 
líder espiritual da comunidade, o Ammatoa, que explicou como a lei consuetudinária assegura a 
manutenção de seus sistemas florestais. 

A comunidade também compartilhou com os participantes como ainda há desafios com a 
sobreposição de reivindicações de terras por plantações de borracha em suas terras. Os 
membros da comunidade ainda precisam negociar com o governo, uma vez que essas 
concessões foram dadas antes de eles receberem a titulação da terra. 

Ao todo, os participantes consideraram essa troca uma experiência valiosa, com mais de 80% 
dos entrevistados relatando uma maior compreensão do DGM tanto no nível global quanto na 
Indonésia, bem como um melhor entendimento dos processos de posse da terra e meios de 
vida sustentáveis para os PICLs. Mais de 60% dos entrevistados também relataram melhor 
compreensão sobre a Plataforma de Comunidades Locais e Povos Indígenas (LCIP) da CQNUMC 
após o intercâmbio. 

2.1.2. Intercâmbio Regional das Américas 

De 11 a 15 de junho, o DGM Global realizou seu Segundo Intercâmbio Regional Anual das 
Américas, em Junín, no Peru. O intercâmbio contou, ao todo, com 25 líderes de PICLs de 10 
países, incluindo a copresidente do GSC, Mina Setra (Indonésia), cuja participação ajudou a 
promover o intercâmbio de conhecimentos e aprendizagens inter-regionais. Sete dos 
participantes de (28%) eram mulheres. Dentro deste grupo, havia especialistas em silvicultura, 
manejo florestal comunitário, direitos e posse de terras, mapeamento, economia, segurança 
alimentar e manejo de recursos naturais. 

Além desses participantes, o intercâmbio contou com convidados especiais das Agências 
Executoras Nacionais dos projetos nacionais do DGM no Peru, Brasil, México e Indonésia, bem 
como especialistas em mapeamento e sensoriamento remoto da Conservation International e 
da NASA por meio do projeto Earth Observation for Indigenous-led Land Management – EO4IM 
(Observação da Terra para Manejo de Terras Liderado por Indígenas). Esses participantes 
adicionais foram selecionados por causa das especialidades que poderiam compartilhar com os 
participantes e para testemunhar como os PICLs estão manejando as terras e florestas de 
forma sustentável no Peru para melhorar seu próprio trabalho com essas comunidades. 

Em uma das primeiras apresentações do evento, Leonardo Crippa, do Indian Law Resource 
Center, compartilhou algumas descobertas iniciais de um estudo multinacional sobre a posse de 
terras dos PICLs na América Latina. Embora o estudo final e suas descobertas ainda não 
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tivessem sido publicados, ele foi capaz de fornecer uma visão geral básica dos sistemas de 
posse encontrados nesses países e contrastá-los entre si. Isso forneceu uma boa base para 
uma análise mais detalhada dos processos de posse da terra no Peru durante a semana do 
intercâmbio. 

O DGM do Peru (também conhecido como MDE Saweto Peru), representado por seus membros 
da NEA e do NSC, compartilhou seu progresso até o momento, particularmente em relação ao 
reconhecimento legal e titulação de terras para comunidades nativas. Eles comentaram que 
esses processos legais são muito técnicos e burocráticos, mas enfatizaram que o DGM estava 
progredindo muito mais rapidamente do que quaisquer outros esforços anteriores (que estão 
em andamento há décadas). Além dessa visão geral, os representantes das organizações 
regionais de PICLs que trabalham com o DGM do Peru forneceram atualizações específicas 
sobre os subprojetos que estavam implementando. Eles enfatizaram sua estreita coordenação 
com as comunidades que seus projetos estariam beneficiando para evitar mal-entendidos e 
perturbações no futuro. Eles relataram que as comunidades têm se envolvido muito nesses 
processos. 

O intercâmbio contou com apresentações adicionais de cada um dos países do DGM que 
estavam representados, bem como do Mecanismo de Parceria do Carbono Florestal (FCPF), 
Fórum Indígena Abya Yala, Associação de Povos Indígenas da Guiana e o projeto EO4IM. Cada 
uma dessas apresentações destacou a importância de uma estreita colaboração com as 
comunidades e de garantir o engajamento ativo da comunidade em todas as intervenções 
ligadas às florestas ou à posse da terra. 

Os participantes do intercâmbio também visitaram três comunidades nativas para aprender 
como elas manejam suas florestas e recursos naturais de forma sustentável e como se 
fortaleceram com o apoio do DGM do Peru. Pela primeira vez em um intercâmbio do DGM, 
todas as comunidades visitadas estiveram ativamente envolvidas na implementação dos 
subprojetos do programa. 

No primeiro dia de visitas de campo, os participantes visitaram a comunidade nativa Ashaninka, 
de Pampa Michi. Esta comunidade é representada pela Associação Regional dos Povos 
Indígenas da Selva Central (ARPI-SC) e, em nível nacional, pela Associação Interétnica para o 
Desenvolvimento da Floresta Tropical Peruana (AIDESEP), que é uma das duas organizações 
que compõem o Comitê Gestor Nacional do DGM do Peru Nacional. A economia de Pampa Michi 
depende do turismo, por meio do qual os membros da comunidade compartilham sua cultura, 
vendem seus ofícios, etc. Com o apoio do DGM do Peru e da ARPI-SC, a Pampa Michi está 
fortalecendo sua capacidade de turismo construindo uma casa comunitária, uma fazenda de 
criação de animais e um centro de turismo comunitário. 

No dia seguinte, os participantes visitaram mais duas comunidades Ashaninka que receberam 
apoio do DGM do Peru: Chontakiari e Palomar. Ambas as comunidades são representadas pela 
Central Ashaninka do Rio Tambo (CART), representada nacionalmente pela Confederação das 
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Nacionalidades Amazônicas do 
Peru (CONAP), que é a outra 
organização do Comitê Gestor 
Nacional do DGM do Peru. 
Chontakiari está buscando 
reconhecimento legal como 
uma comunidade com o apoio 
do DGM do Peru. Eles 
explicaram que todos os 
requisitos de reconhecimento 
foram cumpridos e que em 
breve haveria uma cerimônia de 
reconhecimento. Palomar já alcançou o reconhecimento legal que é almejado por Chontakiari, 
mas ainda não tem os títulos de terra. O DGM do Peru, a CONAP e a CART estão apoiando a 
comunidade nesse processo. Durante esta visita de campo, a equipe do EO4IM também teve a 
oportunidade de se reunir com a comunidade para revisar alguns mapas que mostravam o 
desmatamento na região e discutir as oportunidades para o fortalecimento do manejo da terra 
por meio de sistemas de sensoriamento remoto e informações geográficas. Os membros da 
comunidade ficaram muito interessados nos mapas. Eles não têm acesso fácil à Internet, mas 
podem aproveitar essa tecnologia por meio do envolvimento com a CART e a CONAP. 

No último dia do intercâmbio, os participantes discutiram sobre as visitas de campo e 
participaram de um exercício liderado pela equipe do EO4IM para destacar alguns dos recursos 
gratuitos disponíveis on-line para sensoriamento remoto e imagens de satélite. 

No geral, os participantes do Intercâmbio das Américas consideraram a experiência muito 
benéfica, com mais de 80% deles relatando um melhor entendimento sobre o DGM no nível 
global e no Peru e sobre reconhecimento legal e processos de titulação de terras no Peru, uso 
de dados de observação da Terra e sensoriamento remoto. Mais de 60% também relataram 
uma melhor compreensão do manejo florestal comunitário e oportunidades de envolvimento 
com políticas relacionadas a povos indígenas, florestas e clima. De modo geral, os participantes 
apreciaram muito a oportunidade de compartilhar experiências com seus colegas indígenas e 
comunidades locais de outros países. 

2.1.3. Fórum Permanente da ONU sobre Questões Indígenas 

No dia 18 de abril, o Banco Mundial organizou uma série de eventos paralelos durante a reunião 
regular do Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Questões Indígenas (UNPFII) para 
compartilhar exemplos de envolvimento com os povos indígenas. Johnson Cerda, da Agência 
Executora Global do DGM, juntou-se a Garo Batmanian, do Banco Mundial, e Ian Gray, do 
Climate Investment Funds, para compartilhar o progresso e as realizações do DGM em escala 
nacional e global. Todos expressaram interesse em oportunidades para os que participantes de 
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países não membros do FIP possam integrar as atividades regionais e globais do DGM e para 
novos países serem incluídos no FIP. 

2.1.4. 48ª Conferência dos Órgãos Subsidiários da CQNUMC 

A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC), realizou a 48ª 
Conferência dos 
Órgãos Subsidiários 
(SB 48) nos dias 30 de 
maio a10 de abril em 
Bonn, na Alemanha. 
Durante esta 
conferência, os povos 
indígenas fizeram 
lobby e apresentaram 
propostas para 
contribuir com o 
projeto da Plataforma 
de Comunidades 
Locais e Povos 
Indígenas (LCIP) da 
CQNUMC. Johnson 
Cerda, da Agência 
Executora Global do 
DGM, apoiou os preparativos do Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mudanças 
Climáticas (IP Caucus) e participou de reuniões estratégicas diárias para facilitar o acordo sobre 
uma proposta. Depois de duas semanas de intensas negociações, o documento estava pronto, 
com dois tópicos pendentes a 
serem negociados durante a 
próxima 24a Conferência das 
Partes da CQNUMC em 
Katowice, na Polônia. Grace 
Balawag, membro do GSC, 
também participou da reunião 
por meio de seu papel na 
organização de povos 
indígenas Tebtebba e facilitou 
a discussão sobre a 
Plataforma LCIP.  
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2.1.5. Comunicação e Divulgação 

As atividades de comunicação continuaram seguindo o Plano de Comunicações do 3º Ano do 
projeto, conforme aprovado pelo Comitê Gestor Global no ano passado, em Brasília. Para o 4º 
Ano, o DGM Global preparou um novo plano de comunicação com maior ênfase nos resultados 
do projeto, agora que ele está na metade do período contratado de execução. O Comitê Gestor 
Global aprovou o Plano de Comunicações do 4º Ano do projeto durante sua reunião de abril em 
Arlington (VA, EUA). 

No final do período anterior, o DGM Global lançou o seu segundo relatório anual, o qual 
continuou a promover ao longo do período atual. Em meados de dezembro, o DGM Global 
enviou uma campanha por e-mail para 505 destinatários. Dentro desse grupo, 202 abriram o e-
mail e vários compartilharam o conteúdo com seus próprios contatos. No total, o e-mail foi 
aberto 514 vezes e 52 pessoas clicaram no e-mail para acessar o Relatório Anual publicado no 
site do DGM Global (www.dgmglobal.org/ar2017). Essa página foi acessada mais de 300 vezes 
desde que o relatório foi publicado. Além disso, 150 cópias em inglês do relatório e 100 em 
espanhol, francês e português foram distribuídas em vários eventos do DGM, incluindo a 
Reunião do Subcomitê do FIP em dezembro, o Intercâmbio da Ásia em fevereiro, a Reunião do 
GSC em abril e o Intercâmbio das Américas em junho. 

Uma das prioridades para este período de relatório, a qual continuará no próximo ano, é o uso 
mais eficaz do conteúdo de vídeo por meio dos canais de comunicação do DGM Global. Isso foi 
destacado pelo GSC em sua reunião de abril de 2018 como uma prioridade para ajudar a contar 
a história do projeto em um formato visualmente mais atraente. 

Nos seus primeiros três anos, o DGM Global realizou várias entrevistas com membros do GSC e 
participantes dos intercâmbios. Isso continuou no período deste relatório, com excelentes 
entrevistas sendo filmadas no Intercâmbio da Ásia na Indonésia, no Intercâmbio das Américas 
no Peru, e na 4ª Reunião Anual do GSC em Arlington, VA. Usando esses vídeos e outras 
imagens capturadas nos eventos do DGM, o projeto global começou a preparar mais conteúdo 
em vídeo para ser lançado nos próximos meses.  

O GSC também salientou a importância de uma maior acessibilidade do conteúdo do DGM em 
todas as línguas oficiais do projeto: Inglês, espanhol, francês e português. Isso tem sido uma 
prioridade para o DGM Global desde o início, mas pode ser caro e demorado traduzir tudo. Para 
começar a abordar esse problema, o projeto adicionou uma opção do Google Tradutor às 
páginas "Atividades" e "Blog" do site do projeto. Embora estas possam não ser traduções 
profissionais, ter a opção torna o conteúdo do DGM mais acessível a um maior número de 
partes interessadas do projeto em todo o mundo. Além disso, o DGM está em processo de 
redesenhar seu site, e um dos objetivos deste redesenho é ter as outras páginas do site 
traduzidas profissionalmente e prontamente acessíveis para pessoas que não falam inglês. 

Outro foco para as comunicações do DGM foi a coordenação com os principais parceiros para 

http://www.dgmglobal.org/ar2017
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produzir e compartilhar conteúdo. No decorrer deste período de relatório, o DGM Global 
coordenou atividades com o Banco Mundial, CIF e os projetos nacionais no Brasil, Gana, México 
e Peru. Um exemplo disso foi a produção e o compartilhamento de entrevistas com membros 
femininos do NSC do Brasil para explicar o papel das mulheres no DGM. O material foi 
produzido para o Dia Internacional da Mulher em março de 2018.  

O gráfico acima mostra as visitas únicas mensais ao site do DGM Global. O tráfego do site continuou a 
crescer com um notável pico em março, por causa da publicação de um post no blog sobre a Política de 
Povos Indígenas do Fundo Verde para o Clima. 

Uma das principais realizações das comunicações do DGM nesse período foi a publicação de um 
post no blog sobre a aprovação da Política de Povos Indígenas do Fundo Verde para o Clima 
(GCF/B.19/05). A política foi aprovada durante a reunião do Conselho do GCF em Songdo, na 
Coreia do Sul, em março. Esta foi uma grande conquista para os povos indígenas em relação a 
finanças climáticas, a qual tem sido uma prioridade desde a formação do GCF, no ano de 2010. 
O DGM foi um dos primeiros sites a publicar as informações sobre a nova política. Isso levou a 
níveis recordes de tráfego para o site e as mídias sociais do DGM. Embora o DGM não estivesse 
diretamente envolvido na reunião, o compartilhamento desse conteúdo, que era relevante para 
os mesmos públicos do projeto, ajudou a aumentar a conscientização sobre o programa. Esta é 
uma estratégia para gerar tráfego que devemos tentar replicar daqui para frente. 

O DGM Global também produziu outro boletim informativo neste período do relatório, que foi 
enviado em maio de 2018. O boletim apresentou histórias sobre a reunião do Comitê Gestor 
Global, o Intercâmbio Regional na Ásia na Indonésia, a adoção da Política de Povos Indígenas 
do GCF, a Reunião do Subcomitê do FIP e algumas atualizações de projetos nacionais. Como os 
últimos boletins do DGM Global, ele foi enviado em inglês via MailChimp, mas continha links 
para versões em PDF em inglês, espanhol, francês e português para que tivesse distribuição e 
acessibilidade mais amplas. A versão do email do MailChimp foi enviada com sucesso para 546 
destinatários, e foi aberta 556 vezes por 144 desses destinatários e qualquer outra pessoa que 
o tenha recebido como um email encaminhado (a partir de julho de 2018). Esta taxa de 
abertura de 26,4% (144/546) é ligeiramente inferior à dos boletins anteriores (embora ainda 
seja forte), mas o número e a proporção de aberturas para destinatários (556/546) são 
significativamente mais altos do que para os boletins anteriores. Isso significa que os 
destinatários têm compartilhado o boletim mais ativamente com seus próprios contatos.  
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2.2. Serviços Técnicos e de Secretaria 
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. 

2.2.1. Quarta Reunião Anual do Comitê Gestor Global 

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. 

A GEA coordenou com antecedência cada um dos subcomitês do GSC para garantir a máxima 
eficiência durante a reunião. Isso incluiu a solicitação de opinião do GSC sobre o Plano de 
Comunicações do 4º Ano do projeto e outros documentos importantes antes que eles 
chegassem para a reunião. 

Os copresidentes do GSC e o subcomitê de orçamento chegaram alguns dias antes para revisar 
o orçamento e o plano de trabalho propostos que haviam sido feitos a partir das reuniões 
anteriores do subcomitê e para se prepararem para liderar a discussão do plano de trabalho 
durante a reunião propriamente dita. 

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: 
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- 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; 

- Iniciar a discussão do plano do DGM para além de 2020 para expandir os melhores 
aspectos do projeto, incluindo o acesso direto a finanças climáticas para os PICLs; e 

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

Durante a reunião, o GSC também teve a oportunidade de falar com a equipe de Parceria de 
Aprendizado do DGM na Itad para aprender sobre as descobertas iniciais da avaliação. Embora 
o relatório completo ainda não estivesse disponível, o Itad compartilhou algumas das 
informações coletadas sobre as diferentes variedades de projetos nacionais, bem como a 
motivação potencialmente transformadora dos PICLs para participar de outros programas 
seguindo a estrutura do DGM. Vários dos entrevistados informaram "jamais retornar" aos 
modelos de implementação de cima para baixo e desejam que o DGM continue depois que o 
financiamento do FIP acabar. Eles indicaram que o relatório completo estaria amplamente 
disponível em julho. 

A liderança dos membros do GSC tem sido inestimável para o progresso do DGM, e sua 
orientação e supervisão contínuas serão essenciais para garantir o sucesso do projeto e a 
sustentabilidade de seus resultados. 

2.2.2. Reunião Anual das Agências Executoras das Américas e da Ásia 

Em junho de 2018, imediatamente após o Intercâmbio Regional das Américas, o DGM Global 
realizou uma reunião com as agências executoras do DGM em Lima, no Peru, para discutir as 
oportunidades de maior colaboração em áreas como comunicações, monitoramento, relatórios e 
sustentabilidade do projeto. Este ano, o DGM Global decidiu dividir este evento em duas 
reuniões separadas: uma para a América Latina e Ásia e outra para a África. Isso permitiu uma 
maior coordenação com cada participante e simplificou a logística, eliminando um idioma de 
interpretação por evento. 

Antes da reunião, os participantes da NEA foram convidados a participar do Intercâmbio da 
América Latina, que também foi realizado no Peru. Por meio de sua participação no 
intercâmbio, os participantes da NEA trouxeram uma perspectiva adicional sobre o progresso do 
projeto nacional e tiveram a oportunidade de aprender sobre os intercâmbios regionais do DGM 
Global, as estratégias e progresso do DGM do Peru e as necessidades e perspectivas dos PICLs 
de outros países.  

No primeiro dia da reunião, os participantes se concentraram nas atualizações do projeto, nas 



 Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Locais 
6º Relatório Semestral de Progresso do Projeto Global: Primeiro de janeiro a 30 de junho de 2018 

Página 14 

comunicações e no processo de avaliação intermediária, a qual o DGM Brasil havia concluído 
recentemente. Esta foi uma discussão frutífera, com as novas NEAs apreciando a perspectiva do 
processo de revisão intermediária do Banco Mundial, que cada uma delas precisaria concluir 
eventualmente. Durante a discussão sobre comunicações, os participantes identificaram os 
objetivos das comunicações para cada um dos seus países. Alguns deles foram: 

- Promoção da transparência na tomada de decisões 

- Compartilhamento de informação sobre o DGM com as comunidades, incluindo convites 
para apresentação de propostas 

- Fortalecimento da sinergia com os outros atores e projetos 

- Fortalecimento da capacidade de comunicação das organizações parceiras de PICLs 

- Promoção da visibilidade das comunidades beneficiárias 

O segundo dia da reunião 
começou com uma revisão 
detalhada da nova estrutura de 
resultados do programa. O DGM 
Global compartilhou com os 
projetos nacionais como o novo 
sistema funcionaria e como ele 
deve simplificar o processo de 
relatoria. Sob este novo sistema, 
em vez de receber um modelo 
em branco para cada período do 
relatório, o projeto nacional será 
responsável por manter suas 
informações básicas atualizadas 
em um banco de dados 
compartilhado, armazenado de 
forma segura na nuvem. Além 
disso, os relatórios do DGM começarão a depender mais dos dados já coletados pelos projetos 
nacionais para o Status de Implementação e os Relatórios de Resultados do Banco Mundial. 
Como esses indicadores são adaptados para cada projeto nacional, eles são muito mais 
indicativos do progresso dos projetos do que indicadores compartilhados, que podem ser mais 
ou menos relevantes para qualquer projeto. 

O dia terminou com uma discussão sobre a sustentabilidade do DGM, uma vez que o 
financiamento do FIP se esgotou. Essa discussão foi conduzida por Johnson Cerda, da GEA, e 
Srewe Xerente, do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade do Comitê Gestor Global. Com alguns 
dos projetos do DGM já tendo passado do meio do caminho, o GSC e a GEA decidiram que este 
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seria um tópico importante para esta reunião. Todos os participantes enfatizaram a importância 
de demonstrar os resultados da doação atual para tornar qualquer possível continuação ou 
expansão mais atraente para os doadores. Cada um dos projetos nacionais também prometeu 
continuar essa discussão com seus Comitês Gestores Nacionais, quando possível, para avaliar o 
interesse na continuação do DGM além de seus termos contratuais atuais. 

2.2.3. Conferência sobre Manejo de Recursos Naturais Baseado na Comunidade 

Idrissa Zeba, copresidente do GSC, visitou Moçambique de 19 a 21 de fevereiro para o 
lançamento do projeto do DGM de Moçambique na Conferência sobre Manejo de Recursos 
Naturais Baseado na Comunidade (CBNRM), em Maputo. O lançamento do projeto acabou 
sendo atrasado, mas Idrissa teve a oportunidade de participar desta conferência e consultar a 
NEA e o NSC do DGM de Moçambique durante sua viagem. 

O objetivo da conferência era enriquecer o diálogo nacional sobre a CBNRM e propor uma 
estratégia que levasse a um manejo integrado dos recursos naturais e desenvolvimento rural 
por meio do envolvimento e participação da comunidade. O CBNRM é um dos principais focos 
do design do DGM de Moçambique. Este evento contou com a participação de um amplo grupo 
de interessados, incluindo o governo nacional e provincial, a sociedade civil, o setor privado, a 
academia, os membros da comunidade e os parceiros de desenvolvimento. 

Durante o evento, Idrissa participou, ao lado de representantes do DGM de Moçambique, de 
uma apresentação e painel de discussão do DGM, representando o DGM Global e Burkina Faso 
como um exemplo de um projeto nacional mais avançado. Idrissa notou a forte vontade do 
Banco Mundial e do Governo de Moçambique em apoiar o DGM Moçambique na sua 
implementação. 

2.2.4. Visita da GEA ao Equador 

Johnson Cerda, da Agência Executora Global, foi convidado ao Equador para fazer uma 
apresentação em um curso organizado pela Sotzil com financiamento do Mecanismo de Parceria 
de Carbono Florestal (FCPF) sobre Povos Indígenas, Florestas e REDD+ na América Latina. O 
objetivo desta sessão foi compartilhar com os alunos como as comunidades podem acessar as 
finanças climáticas. Os alunos pediram mais tempo para aprender mais sobre o DGM, mas o 
cronograma não permitiu. Os organizadores do evento manifestaram interesse em uma 
colaboração adicional com o DGM no futuro. 

2.2.5. Reparação de Queixas 

Nenhuma queixa foi recebida ou escalonada para o projeto global neste período de relatório, e 
não há queixas abertas de períodos anteriores. As informações sobre as reclamações passadas 
e as instruções para a apresentação de queixas estão disponíveis no link 
www.dgmglobal.org/grievance-mechanism.   

http://www.dgmglobal.org/grievance-mechanism
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2.3. Planejamento, Monitoramento e Relatório 
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. 

2.3.1. Planejamento 

Este foi um período importante para o planejamento de projetos. Além do processo anual 
padrão para o desenvolvimento de um plano de trabalho e orçamento para o próximo ano, o 
DGM Global também realizou sua Revisão de Dois Anos e Meio, que tem implicações 
importantes para o planejamento do restante do projeto. 

O DGM Global apresentou um relatório ao Banco Mundial em dezembro de 2017 para iniciar o 
processo de Revisão de Dois Anos e Meio. No dia 5 de março, Garo Batmanian e Meerim 
Shakirova visitaram a equipe da GEA na sede da Conservation International em Arlington (VA) 
para discutir o progresso do projeto até o momento, bem como os desafios contínuos, como a 
disponibilidade dos 3 milhões de dólares em financiamento adicional que havia sido atribuído ao 
DGM Global pelo Subcomitê do FIP em outubro de 2015. Este programa concentrou-se no 
progresso técnico e programático do DGM, enquanto uma reunião separada sobre as finanças 
do DGM Global foi realizada no dia 20 de março. 

A preparação do plano de trabalho e orçamento anual do projeto para o quarto ano também 
começou em dezembro, quando vários membros do GSC se reuniram com a GEA para 
estabelecer as prioridades para o próximo ano. Com base nos comentários deles, a GEA 
desenvolveu uma proposta de plano de trabalho e orçamento para a análise e aprovação do 
GSC durante a reunião de abril de 2018. Os copresidentes do GSC e o subcomitê de orçamento 
reuniram-se por dois dias antes da reunião do GSC para analisar a proposta, identificar os 
ajustes necessários e preparar para liderar a discussão durante a reunião do GSC. Com essa 
preparação e liderança, o plano de trabalho e orçamento foram aprovados muito mais 
rapidamente do que nos anos anteriores. 

2.3.2. Monitoramento 

Durante o último período do relatório, o DGM Global identificou uma oportunidade para revisar 
o quadro de resultados anterior do projeto, que havia sido desenvolvido no primeiro ano e 
aprovado em julho de 2016. Embora tenha sido uma ferramenta útil nos estágios iniciais do 
projeto, ele já não refletia mais a complexidade total do DGM, com mais projetos nacionais 
começando a implementação e os intercâmbios do projeto global evoluindo para atender às 
necessidades da comunidade e às expectativas do GSC. No primeiro trimestre de 2018, a GEA 
desenvolveu esse quadro revisado em torno dos objetivos e estratégias delineados no 
documento original do Programa DGM (que pode ser encontrado na introdução da Seção 4). O 
quadro revisado foi compartilhado com o Banco Mundial durante a Reunião de Revisão de Dois 
Anos e Meio de 5 de março, o que levou a uma maior ênfase em como a estrutura reflete 
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especificamente a concepção do projeto do DGM Global, em vez de se concentrar 
principalmente no projeto do programa completo. Este quadro revisado foi analisado e 
aprovado pelo GSC durante a reunião de abril de 2018 e está sendo utilizado para demonstrar o 
progresso e os resultados do projeto. 

Um dos resultados da reunião de Revisão de Dois Anos e Meio em março de 2018 foi a 
determinação de que o DGM Global deveria ter metas de indicadores desde o início do projeto. 
Com base nessa opinião, o DGM Global apresentou as metas propostas para o Banco Mundial 
para consideração em 13 de abril. As metas propostas incluem seus respectivos indicadores na 
Seção 4 deste relatório para referência, mas ainda não são oficiais. 

O DGM Global também apresentou o quadro de resultados revisado aos projetos nacionais 
durante a Reunião da Agência Executora de junho de 2018 em Lima, no Peru. O quadro 
revisado simplifica os relatórios, confiando mais nos dados já coletados pelos projetos 
nacionais, minimizando os dados adicionais solicitados e simplificando o processo de coleta de 
dados e relatoria. 

Uma visão geral do quadro revisado e as atualizações de todos os indicadores do DGM Global 
estão disponíveis na Seção 4. 

2.3.3. Relatórios 

O DGM Global continua a atender às exigências de relatoria, produzindo relatórios semestrais 
sobre o Projeto Global e para toda a extensão do programa DGM. O Relatório do Projeto Global 
foi traduzido e validado com o Comitê Gestor Global antes de ser enviado ao Banco Mundial. 

Como sempre, o primeiro trimestre do período envolveu uma coordenação substancial com os 
projetos nacionais do DGM para produzir o Relatório Semestral do Programa do DGM. Neste 
período do relatório, houve uma ênfase crescente no progresso e nos resultados dos 
subprojetos do DGM que estão sendo implementados pelas comunidades e organizações nos 
países-piloto. Embora muitos projetos nacionais ainda não tenham atingido esse estágio, alguns 
dos primeiros subprojetos já estão sendo concluídos. Isso permite mais oportunidades de ver os 
impactos do DGM em nível local, e continuará a ser um foco para os relatórios e comunicações 
do DGM no futuro. Depois que este relatório foi publicado, o DGM Global lançou uma 
atualização simultânea no site do projeto para garantir que todas as informações, 
principalmente em relação aos projetos nacionais, ainda fossem precisas. 
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2.4. Atividades Futuras 
Data esperada Atividade 
Agosto 70º Aniversário da UICN 
Setembro Reunião de Países-Piloto do FIP 
Setembro California Climate Summit 
Outubro Lançamento do novo site 
Outubro Missão do Banco Mundial - Projeto Global do DGM 
Novembro Intercâmbio do DGM Global (Katowice, Polônia) 
Novembro Lançamento Tentativo - Relatório Anual 2018 do DGM 
Dezembro COP 24 - Katowice, Polônia 
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3. Progresso e Resultados 
“O Objetivo do Programa de Desenvolvimento do DGM é reforçar a capacidade dos Povos 
Indígenas e Comunidades Locais (PICLs) de participar do FIP e de outros programas de 
REDD+ em nível local, nacional e global.” – Documento do Programa do DGM, página 7 

“O objetivo do [Projeto Global de Intercâmbio Global de Aprendizagem e Conhecimentos] é 
organizar e facilitar o intercâmbio de conhecimentos, aprendizagem e capacitação em REDD+ e 
questões de mudanças climáticas em nível regional e global e reforçar as redes e alianças das 
organizações de PICLs por todas as regiões visando a aumentar a sua representação e voz nos 
fóruns políticos regionais e globais. Além disso, o Projeto Global fornecerá assistência técnica e 
serviços de secretaria ao Comitê Gestor Global do DGM, além de monitoramento e relatórios.” – 
Documento do Programa do DGM, página 11 

“Este objetivo do programa do DGM será alcançado por meio do: (1) estabelecimento e 
fortalecimento dos órgãos representativos liderados por PICLs para a tomada de 
decisões do DGM nos países-piloto do FIP e em nível global; (ii) conceder de doações aos 
PICLs  nos países-piloto do FIP para iniciativas consistentes com os critérios do DGM e do FIP; 
1 (iii) treinamento e capacitação dos PICLs em liderança, gestão e habilidades técnicas em 
nível nacional e global; (iv) facilitação do intercâmbio e conhecimento e a 
aprendizagem sobre questões de REDD+ e mudanças climáticas entre os PICLs nos níveis 
regional e global; (v) fortalecimento de redes e alianças de organizações de PICLs dentro 
e entre regiões; e (vi) possibilitar a expansão de soluções locais bem-sucedidas para o 
manejo florestal e paisagístico”. – Documento do Programa do DGM, página 7 

De acordo com o quadro de resultados atualizado e aprovado pelo Comitê Gestor Global em 
abril de 2018, as páginas a seguir fornecem os dados mais recentes que demonstram como o 
Projeto Global do DGM está progredindo em direção aos seus objetivos usando essas seis 
estratégias. Note que este relatório contém apenas dados sobre o projeto global do DGM. Para 
dados programáticos e de projetos nacionais, consulte o Relatório Semestral do Programa do 
DGM para este período de relatório. 

  

                                                           
1 O elemento que trata de “conceder doações aos PICLs” é exclusivo aos projetos nacionais do DGM e 
não é enfatizado neste relatório. Para mais informações sobre este elemento, leia o Relatório Semestral 
do Programa para este período. 
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3.1. Fortalecimento dos Órgãos Diretores liderados por PICLs 
Uma maneira pela qual o DGM apoia os PICLs é por meio do “estabelecimento e fortalecimento 
órgãos diretores liderados por PICLs para a tomada de decisões do DGM nos países-piloto do 
FIP e no nível global”. Para o projeto global, a governança e a prestação de contas são 
lideradas pelo GSC. Os membros do GSC assumem a responsabilidade pela governança do 
projeto, tanto por meio da participação na Reunião Anual do GSC, quando analisam e aprovam 
o orçamento e o plano de trabalho do projeto, como por meio da abordagem de questões 
operacionais importantes e engajamento contínuo ao longo do ano. Além da governança, o GSC 
também assume responsabilidade pela prestação de contas do projeto às partes interessadas, 
tanto por meio do gerenciamento do mecanismo de reparação de queixas do projeto quanto 
pela revisão dos relatórios do projeto. 

Resultado:  
Os participantes do intercâmbio consideram o DGM como transparente e inclusivo. 
Indicador: Porcentagem de participantes de intercâmbio que veem o DGM como transparente e 
inclusivo 
 

 Resultados da pesquisa anual de 2018 

 
Respondentes 

Transparente Inclusivo Ambos 

 Concordo % Concordo % Concordo % 

Total 41 33 80% 33 80% 33 80% 

Feminino 11 6 55% 7 64% 6 55% 
 
Aproximadamente 80% dos participantes do intercâmbio que responderam a uma pesquisa de 
interessados indicaram que consideram os processos de governança e tomada de decisões do 
DGM como transparentes e inclusivos. Dois entrevistados (4,8%) discordaram que o DGM era 
transparente, e apenas um (2,4%) discordou que o DGM era inclusivo. Os restantes 
respondentes de cada questão não concordaram nem discordaram da afirmação. 
 
Produtos: 
PICLs de comunidades-alvo assumem a responsabilidade pela governança do 
projeto e prestação de contas. 
Indicador: Número de representantes de PICLs liderando a governança e prestação de contas 
do projeto por meio de sua participação no Comitê Gestor Global 
 

 
Dezembro 
de 2017 

Junho  
de 2018: 

Total  11 11 
Femenino 3 3 

 
Houve mudanças na representação do GSC do Brasil e do Peru, mas elas não afetaram o 
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número total ou o equilíbrio de gênero do GSC. Embora haja 11 membros do GSC, é importante 
notar que apenas 10 deles podem votar em um determinado momento, já que o Peru tem dois 
representantes alternados (incluindo uma mulher). 
 
O DGM Global é sensível às preocupações das partes interessadas em escala global. 
Indicador: Porcentagem de queixas relacionadas com a entrega do DGM e que são escalonadas 
pelo ou ao Comitê Gestor do DGM e são tratadas. 

 

Cumulativo:
Dezembro 

de 2017 

Cumulativo: 
Junho  

de 2018: 

Total de Queixas 1 1 

Queixas Tratadas 1 1 

Porcentagem Tratada 100,00% 100,00% 

 

3.2. Treinamento e Capacitação 
Para os PICLs se engajarem na formulação de políticas e decisões em torno da silvicultura e das 
mudanças climáticas, é importante que eles tenham as habilidades necessárias para serem 
parceiros eficazes. Isso inclui, mas não se limita a, liderança, gestão e habilidades técnicas. Os 
líderes de PICLs no GSC identificam as competências mais necessárias para melhorar o 
envolvimento de povos indígenas e comunidades locais em nível regional e global, e o DGM 
Global trabalha para fornecer esta formação por meio de intercâmbios e participação em 
importantes eventos internacionais. 

Resultado: 
Os participantes do intercâmbio fortalecem as habilidades de que precisam para se 
envolver de forma eficaz nas políticas e decisões relacionadas ao clima. 
Indicador: Porcentagem de participantes do intercâmbio cujas competências foram reforçadas 
de forma a torná-las mais eficazes em políticas e decisões relacionadas com o clima 
 

 Resultados da pesquisa anual de 2018 
 Respondentes Habilidades reforçadas 

Total 44 44 100% 

Femenino 11 11 100% 

 
Todos os entrevistados indicaram que suas habilidades foram fortalecidas, através de sua 
participação em um intercâmbio do DGM, em pelo menos uma das seguintes categorias: 
- Networking (82%) 
- falar em público (89%) 
- Trabalho em equipe (91%) 
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- Envolvimento das partes interessadas (89%) 
- Rede Participativa / Mapeamento de Stakeholders (73%) 
- Compartilhamento de conhecimento (100%) 
 
Produtos: 
Beneficiários-alvos de países do DGM e não DGM participam de intercâmbios 
regionais e globais promovidos pelo DGM Global 
Indicador: Porcentagem de participantes nas atividades de intercâmbio de conhecimentos e 
aprendizagem pertencentes a programas de REDD+ e outros países além dos países-piloto do 
FIP (Principal Indicador do Banco Mundial) 
 

 

Cumuiativo  
(Dez. 2017) 

Janeiro a Junho  
de 2018 

Cumulativo  
(jun. 2018) 

 Total Femenino Total Femenino Total Femenino 

Total de Participantes 129 42 39 12 155 49 

Participantes não FIP  40 14 10 3 46 16 

Porcentagem 31% 33% 26% 25% 30% 33% 

 
Observe que a coluna de janeiro a junho de 2018 representa todos os participantes do PICL na Bolsa de 
Ásia de fevereiro de 2018 e na Bolsa de Américas de junho de 2018, que foram as duas bolsas nesse 
período. As colunas acumulativas representam todos os participantes ao longo da duração do projeto 
até o final do período do relatório. Cada participante é contado apenas uma vez nas colunas 
acumulativas, independentemente do número de trocas atendidas. 
 

3.3. Intercâmbio de Conhecimento e Aprendizagem 
A fim de participar de forma eficaz da ação climática regional e global e da silvicultura 
sustentável, os líderes de PICLs devem ter um entendimento profundo das mudanças 
climáticas, esforços contínuos de mitigação e adaptação e várias negociações e acordos que 
estão em andamento. Eles também precisam compartilhar seus conhecimentos uns com os 
outros, para que cada um possa representar as necessidades mais amplas dos PICLs de forma 
mais eficaz. O DGM Global oferece essas oportunidades regularmente por meio de seus 
intercâmbios regionais e globais. Os membros do GSC identificam as prioridades de 
aprendizagem a cada ano para garantir que o conteúdo dos intercâmbios permaneça atual e 
atualizado. Ao longo do tempo, os intercâmbios sofreram alterações para se concentrarem mais 
nos participantes de PICLs que compartilham conhecimento uns com os outros, e estas 
oportunidades são refletidas nos dados abaixo, juntamente com métodos de aprendizagem 
mais tradicionais. 

Resultado: 
Os participantes do intercâmbio aumentaram seu conhecimento relevante, 
permitindo que se envolvam de maneira mais eficaz na tomada de decisões e 
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políticas relacionadas ao clima. 
Indicador: Porcentagem de participantes de intercâmbio cujo conhecimento de tópicos 
relevantes aumentou, permitindo-lhes participar de forma mais eficaz em políticas e decisões 
relacionadas com o clima 
 

 Resultados da pesquisa anual de 2018 

 Respondentes 
Conhecimento 

Aumentado 

Total 45 44 98% 

Femenino 11 11 100% 

 
Dos 45 entrevistados, 44 (98%) indicaram que obtiveram conhecimento relevante, por meio de 
sua participação em um intercâmbio do DGM, em pelo menos uma das seguintes áreas: 
- Alterações Climáticas e o Papel das Florestas (93%) 
- Finanças Climáticas (89%) 
- Política climática internacional (84%) 
- Manejo Florestal Sustentável (91%) 
- Posse da terra / direitos (89%) 
- Meios de subsistência sustentáveis (87%) 
- Conhecimento Tradicional, Direitos de Recursos e Direito Consuetudinário (93%) 
- IPLCs de outros países (91%) 
- Projeto Global DGM (91%) 
- Projetos nacionais do DGM (82%) 
 
 
Produtos: 
Beneficiários-alvos de países do DGM e não DGM participam de intercâmbios 
regionais e globais promovidos pelo DGM Global 
Indicador: Número de horas de pessoa de capacitação com participantes em intercâmbios 
regionais e globais promovidos pelo DGM Global, desagregados por gênero. 
 

 

Cumulativo  
(Dez. 2017) 

Janeiro a Junho  
de 2018 

Cumulativo  
(Jun. 2018) 

 Total Femenino Total Femenino Total Femenino 

Horas de pessoa 5215.5 1575 1620 501.25 6835.5 2076.25 

 
A tabela abaixo mostra como isso se divide entre as duas trocas deste período de relatório: 

Intercambio Participantes 
PICL 

Femenino Horas de Aprendizagem/ 
intercambio 

Horas de 
pessoa 

Horas de pessoa 
(femenino) 

Ásia 2018 15 5 46 690 230 
Américas 2018 24 7 38.75 930 271.25 
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3.4. Fortalecimento de Redes e Alianças 
Em escala regional e internacional, pode ser muito difícil para os indivíduos terem um grande 
impacto na silvicultura sustentável e nas mudanças climáticas sem os aliados e recursos 
necessários. Eles estão mais prontamente disponíveis para os PICLs por meio do envolvimento 
com organizações, redes e alianças. Durante seus intercâmbios regionais e globais, o DGM 
Global oferece oportunidades de trabalho em rede e aprendizagem sobre os esforços contínuos 
das redes e organizações de PICLs, convidando representantes-chave dessas organizações que 
trabalham em contextos nacionais, regionais e globais. Ao formar essas conexões, os 
participantes do intercâmbio têm maiores oportunidades de participar de grandes eventos, 
compartilhar conhecimentos relevantes e colaborar com parceiros em todo o mundo para 
promover sua agenda comum. 

Resultado: 
Os participantes do intercâmbio se envolvem de forma mais eficaz com 
organizações, redes e alianças relevantes de PICLs 
Indicador: Porcentagem de participantes de intercâmbio que comunicam o 
aumento/fortalecimento do envolvimento com as organizações, redes e/ou alianças relevantes 
de PICLs 
 

 Resultados da pesquisa anual de 2018 

 Respondentes 
Maior envolvimento com organizações e 

redes relevantes 

Total 44 42 95% 

Femenino 11 11 100% 

 
Dos 44 entrevistados, 42 (95%) relataram aumento ou fortalecimento do envolvimento com as 
organizações, redes e alianças do PICL relacionadas ao clima e às florestas como resultado de 
sua participação em um intercâmbio do DGM. 
 
Produtos: 
PICLs assumem papéis de liderança em atividades e alianças na busca pelo 
atingimento de objetivos relevantes 
Indicador: Número de atividades/alianças que emergiram por meio da plataforma global com o 
papel de liderança dos PICLs (Principal Indicador do Banco Mundial) 
 

 
Cumulativo 
(dez. 2017) 

Janeiro a 
Junho de 

2018 
Cumulativo 
(jun. 2018) 

Atividades/Alianças 20 0 20 
 
Representantes das principais redes e organizações regionais e globais de PICLs 
participam dos intercâmbios do DGM 
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Indicador: Número de redes e organizações regionais e globais de PICLs representadas nos 
intercâmbios do DGM 
 

 
Cumulativo 
(dez. 2017) 

Janeiro 
a Junho 
de 2018 

Cumulativo 
(jun. 2018) 

Multinacional    
Nacional    

Subnacional    
Total    

 

3.5. Habilitando Soluções Locais Bem-Sucedidas para Crescer 
Embora o DGM seja um programa inovador e que já está alcançando resultados importantes 
para uma maior participação de PICLs na ação climática e silvicultura sustentável, ele ainda é 
limitado pelo montante de financiamento disponível. Cada projeto nacional em implementação 
viu que a demanda por programas como o DGM excede em muito seus recursos disponíveis. 
Portanto, é fundamental que o DGM trabalhe para permitir a ampliação de soluções locais bem-
sucedidas para o manejo florestal e paisagístico. No nível do resultado, há muitos fatores fora 
do controle do DGM, tais como a disponibilidade de recursos e prioridades dos doadores, mas o 
DGM ainda trabalha para tornar seus sucessos e lições aprendidas acessíveis para quaisquer 
programas que gostariam de apoiar esforços complementares. Especificamente, o DGM Global 
se concentra tanto no compartilhamento dos sucessos do programa com redes e organizações 
relevantes durante seus intercâmbios e participação em eventos regionais e globais, quanto em 
tornar as informações sobre o programa amplamente acessíveis por meio do site do projeto: 
www.dgmglobal.org. 

Resultado: 
Os participantes do intercâmbio recebem financiamento e/ou apoio para ações 
florestais e climáticas sustentáveis de fontes não DGM 
 

 Resultados da pesquisa anual de 2018 

 Respondentes 
Financiamento 

recebido % 

Maior 
frequência de 
engajamento % 

Maior nível de 
responsabilidade % 

Maior 
eficácia % 

Total 41 23 56% 34 83% 38 93% 35 85% 

Femenino 11 4 36% 8 73% 9 82% 8 73% 

 
Desde que participaram de uma troca do DGM, 23 dos 41 respondentes da pesquisa (56%), 
incluindo 4 de 11 entrevistadas do sexo feminino (36%), indicaram que receberam 
financiamento e / ou participaram de outras iniciativas relacionadas à ação climática e ao 
manejo florestal sustentável. . Embora possam não ter recebido financiamento, 38 dos 41 
relataram que seu engajamento em atividades relevantes foi aumentado ou fortalecido em pelo 

http://www.dgmglobal.org/


 Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Locais 
6º Relatório Semestral de Progresso do Projeto Global: Primeiro de janeiro a 30 de junho de 2018 

Página 26 

menos uma das três maneiras: 
- Frequência de engajamento (83%) 
- Nível de Responsabilidade (93%) 
- Eficácia (85%) 
 
Produtos: 
Os recebedores e beneficiários das doações do DGM apresentam resultados de 
conhecimento em oportunidades de intercâmbio regionais e globais 
Indicador: Número de produtos de conhecimento produzidos pelos recebedores e/ou 
beneficiários de doação do DGM em países-piloto apresentado nas oportunidades de 
intercâmbio de conhecimentos regionais e/ou globais (Principal Indicador do Banco 
Mundial) 

 

Cumulativ
o (dez. 
2017) 

Janeiro 
a Julho 
de 2018 

Cumulativ
o (jun. 
2018) 

Produtos de 
Conhecimento 50 18 68 

 
Produtos de Conhecimento Estado 
Intercâmbio da Ásia – Fevereiro de 2018 
Folheto do intercambio Completo 
Sessão técnica – Agricultura itinerante Completo 
Sessão técnica – Posse de terra Completo 
Sessão técnica – DGM e gênero Completo 
Sessão técnica – Manejo florestal sustentável Completo 
Intercambio das Americas – Junho de 2018 
Folheto do intercambio Completo 
Sessão técnica – Posse da terra na América Latina Completo 
Sessão técnica – Processos de Reconhecimento Legal no Peru Completo 
Sessão técnica – Observação da Terra para a gestão da terra liderada pelos indígenas Completo 
Outras 
Mecanismo de reparação de reclamações de nível de projeto e resolução de disputas: 
lições preliminares do mecanismo de doação dedicada a povos indígenas e comunidades 
locais. 

Completo 

Gênero # 1: Considerações de gênero para a participação do IPLC na conservação da 
floresta 

Completo 

Gênero 2: Disposições para igualdade de gênero e participação das mulheres no projeto e 
nas operações do DGM 

Completo 

Gênero # 3: Gênero na composição do Comitê Nacional de Direção Completo 

Gênero # 4: Projetando um processo inclusivo para escolher e apoiar subprojetos Completo 

Gênero # 5: Gênero no DGM Governança global e alcance Completo 

Relatório participativo da análise da rede do intercambio de África do DGM Completo 

Relatório participativo da análise da rede do intercambio de Ásiado DGM Completo 

Relatório participativo da análise da rede do intercambio das  Américas do DGM Completo 

 
O site global do DGM mostra de forma bastante eficaz os sucessos dos PICLs na 
ação climática e silvicultura sustentável. 
Indicador: Média mensal de visitantes únicos ao site do DGM Global 
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Julho a 
Dezembr
o de 2015 

Janeiro a 
Junho de 

2016 

Julho a 
Dezembr
o de 2016 

Janeiro a 
Junho de 

2017 

Julho a 
Dezembro 

de 2017 

Janeiro a 
Junho de 

2018 
Média semestral 

- Visitantes 
únicos mensais 

79,33 171,17 196,33 247,67 338,67 371,5 

 
Os participantes do Intercâmbio do DGM estão bem representados nas negociações 
da CQNUMC. 
Indicador: Número de PICLs que, após participarem de um intercâmbio do DGM, também 
participaram de negociações da CQNUMC, desagregados por gênero e nacionalidade 
 

 

Cumulativo  
(Dez. 2017) 

Janeiro a Junho  
de 2018 

Cumulativo  
(Jun. 2018) 

 Total Femenino Total Femenino Total Femenino 
Participantes dos 

intercambios 129 42 14 4 139 45 
Participantes da 

COP/SB 37 13     

Porcentagem 29% 31%     

 
Neste período de relatório, as únicas negociações da CQNUMC ocorreram durante a 48ª 
Conferência dos Órgãos Subsidiários (SB 48) em maio de 2018. Os participantes da Bolsa de 
Valores de junho de 2018, a menos que tenham participado anteriormente em outra bolsa, não 
foram contados para este indicador , porque eles ainda não tiveram a oportunidade de participar 
das negociações da CQNUMC desde que participaram de um intercâmbio do DGM. 
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4. 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 Global do DGM - janeiro a junho de 2018 (todos os 
valores em dólares americanos) 

Subcomponentes 

Despesas Semestrais Terceiro Ano 

Julho a 
Dezembro de 
2017 

Janeiro a 
Junho de 
20182 

Despesas Orçamento 

Taxa 
de 
Queim
a 

1. Aprendizagem Global, 
Divulgação e Compartilhamento 
de Informações 

$372.510 $308.441 $680.951 $625.473 108,9% 

2. Assistência Técnica e Serviços 
de Secretaria para o GSC $114.790 $214.573 $329.363 $346.512 95,1% 

3. Planejamento, Monitoramento 
e Relatório $112.004 $122.911 $234.915 $308.443 76,2% 

Total $599.304 $645.925 $1.245.229 $1.280.428 97,3% 
 
Subcomponente 1: Aprendizagem Global, Divulgação e Compartilhamento de 
Informações 
O DGM Global teve 308.441 dólares em despesas do Subcomponente 1 entre janeiro e junho, 
elevando os gastos totais do Terceiro Ano para 680.951 dólares, ou 108,9% dos gastos orçados 
para o ano. As principais atividades do Componente 1 foram o Intercâmbio Regional da Ásia 
(fevereiro de 2018), o Intercâmbio Regional das Américas (junho de 2018) e o envolvimento no 
UNPFII (abril de 2018) e no SB48 da CQNUMC (maio de 2018).  Todas os três intercâmbios 
regionais tiveram mais participantes do que o inicialmente planejado. 

Subcomponente 2: Assistência Técnica e Serviços de Secretaria para o GSC do DGM 
Entre janeiro e junho, o DGM Global gastou 214.573 dólares no Subcomponente 2, elevando o 
total das despesas do terceiro ano para 329.363 dólares, ou 95,1% dos gastos orçados para o 
ano. As atividades notáveis neste período de relatório incluíram a Reunião Anual do GSC (abril 
de 2018), a reunião das Agências Executoras das Américas e da Ásia (junho de 2018) e serviços 
de secretaria do GSC, incluindo apoio a subcomitês, viagens do GSC e da GEA e apoio aos 
projetos nacionais. 

Subcomponente 3: Planejamento, Monitoramento e Relatório 
Para o Subcomponente 3, o DGM Global gastou 122.911 dólares entre janeiro e junho, com 
234.915 dólares em gastos totais, ou 76,2% dos gastos orçados para o ano. As principais 

                                                           
2 Os dados das despesas de janeiro a junho de 2018 ainda não foram totalmente validados. Os dados finais serão 
adicionados antes da apresentação deste relatório ao Banco Mundial. 
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atividades incluíram os preparativos para a revisão de dois anos e meio do projeto, o 
desenvolvimento do plano de trabalho e orçamento do 4º ano, a preparação de relatórios 
semestrais e o redesenho do quadro de resultados do DGM. 
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5. Progresso do Plano de Trabalho 
Subcomponente 1: Aprendizagem Global, Divulgação e Compartilhamento de Informações 

Plano de Trabalho do 3º Ano 
(2017-2018) 

Progresso Julho a dezembro de 2017 Progresso Janeiro a Junho de 2018 

Produto 1.1: Organizar oficinas de treinamento nos níveis internacional, regional e subr-regional 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 
Atividade 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.) 
Custos de serviços técnicos e 
logísticos e os custos 
associados de divulgação, 
desenvolvimento, coordenação 
e facilitação de: 
Intercâmbio do DGM da África 
sobre Silvicultura (Gana - AC)  
Intercâmbio do DGM da Ásia 
sobre Uso da Terra (Indonésia - 
AC)  
Intercâmbio do DGM das 
Américas sobre a Titulação de 
Terras (Peru - AC) 
 
Apoiar as viagens 
internacionais de até 15 
participantes por intercâmbio 
regional.  
Honorários do GSC para apoio 
direcionado durante os 
intercâmbios do DGM. 

P1: 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) 
 
P2: 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. 

P3: A GEA do DGM, em coordenação com o Samdhana Institute 
(NEA do DGM Indonésia), o Comitê Gestor Nacional, AMAN e em 
coordenação com a equipe de trabalho do Banco Mundial da 
Indonésia, realizou o Segundo Intercâmbio Regional do DGM da 
Ásia em Sulawesi do Sul, Indonésia, de 12 a 16 de fevereiro de 
2018. O intercâmbio teve um total de 22 participantes 
representando 7 países, incluindo 15 participantes de PICLs (10 
homens e 5 mulheres) de 6 países, bem como a participação da 
NEA do DGM do Peru para facilitar o intercâmbio e a aprendizagem 
inter-regional sobre a titulação de terras. O evento contou também 
com a participação do ponto focal do FIP do Governo da Indonésia 
e com o Diretor de Silvicultura Social e Desenvolvimento de 
Negócios Florestais Indígenas.  
 
P4: A GEA do DGM, em coordenação com a AIDESEP, CONAP, e 
WWF Peru (NEA do DGM do Peru), realizou o Intercâmbio Regional 
da América Latina, em Junín, Peru, de 11 a 15 de junho de 2018. A 
reunião contou com 25 líderes de PICLs de 10 países, incluindo um 
da Indonésia para facilitar o intercâmbio por toda a região. O 
intercâmbio também se beneficiou da participação de 
representantes das NEAs do Peru, México, Brasil e Indonésia, bem 
como de uma equipe de um projeto financiado pela NASA para 
fortalecer o manejo de terras liderado por povos indígenas por 
meio do uso de ferramentas de observação da Terra. 
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Atividade 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 opinião 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. 
Organizar grupos de trabalho 
regionais com pontos focais de 
redes dos PICL regionais e das 
NEAs do DGM. Pontos focais 
apoiarão o fortalecimento das 
redes dos PICL e facilitarão a 
divulgação do DGM em cada 
região. 

P1: 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) 
 
P2: Coordenação com redes regionais e globais sobre 
o Intercâmbio Global de 2017, incluindo o Coordenador 
das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica 
(COICA), o Fórum Internacional Indígena sobre 
Mudanças Climáticas (IIPFCC), AIPP e IPACC; 
Coordenação inicial com redes regionais para os 
próximos intercâmbios regionais na Ásia e na América 
Latina. 

P3: Coordenação com AMAN e AIPP sobre o Intercâmbio Regional 
da Ásia em South Sulawesi, Indonésia (1.1.1) em fevereiro de 2018 
 
P4: Coordenação com a AIDESEP e CONAP sobre o intercâmbio 
regional da América Latina no Peru (1.1.1) em junho de 2018. 
 
 
 

Atividade 1.1.3 Produzir e enviar relatórios sobre o conteúdo e os resultados do intercâmbio ao NSC de cada país em cada região 
Custos de serviços técnicos e 
custos associados para o 
desenvolvimento e divulgação 
de relatórios do workshop: 
Intercâmbio DGM África 
Intercâmbio DGM Ásia 
Intercâmbio DGM Américas 
Intercâmbio do DGM Global
  

P1: Preparação do relatório dos Intercâmbios do DGM 
da África e América Latina 
 
P2: Conclusão de relatórios para o Intercâmbio Global 
e da África - já disponíveis no site do DGM Global 

P3: Conclusão do relatório para o Intercâmbio Regional da Ásia 
 
P4: Conclusão de relatórios para o intercâmbio na América Latina. 

Atividade 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 
Custos de serviços técnicos e 
custos associados para a 
publicação de materiais de 
intercâmbio, apresentações e 
relatórios para o site do DGM e 
compartilhamento com a rede 
do DGM. 

P1: Todos os materiais dos intercâmbios foram 
fornecidos e estão disponíveis no site e por solicitação. 
 
P2: Todos os materiais dos intercâmbios foram 
fornecidos e estão disponíveis no site e por solicitação. 

P3: Todos os materiais do intercâmbio da Ásia foram fornecidos 
durante as atividades do projeto e estão disponíveis no site e 
mediante solicitação. 
 
P4: Todos os materiais de intercâmbio da América Latina foram 
fornecidos durante as atividades do projeto 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 
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Atividade 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. 
Coordenar as sessões técnicas 
apresentadas por PICLs 
especialistas: 
Intercâmbio DGM África 
Intercâmbio DGM Ásia 
Intercâmbio DGM Américas 
Intercâmbio DGM Global 

P1: 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 
 
P2: Durante o Intercâmbio Global, o DGM Global levou 
PICLs especialistas que realizaram sessões técnicas 
sobre: 
 - IIPFCCC nas negociações da CQNUMC 
 - Fortalecimento das redes de PICLs 
 - Recomendações para o item da agenda SB47 sobre a 
plataforma de LCIP 

P3: Durante o Intercâmbio da Ásia, o DGM Global levou PICLs 
especialistas que realizaram sessões técnicas sobre: 
- DGM da Indonésia 
- Reforçando a Segurança da Posse de Terra 
- Agricultura Itinerante 
- Gênero: 
- Manejo Florestal Sustentável 
 
P4: Durante o Intercâmbio da América Latina, o DGM Global levou 
PICLs especialistas que realizaram sessões técnicas sobre: 
- Posse da terra na América Latina (Indian Law Resource Center) 
- Povos Indígenas e Posse da Terra no Peru (AIDESEP) 
- DGM Peru (AIDESEP/CONAP) 
- Redes de PICLs na América Latina (COICA, Abya Yala) 
- Programa de Capacitação do FCPF (Abya Yala, CICA) 

Atividade 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. 
Coordenar sessões de 
habilidades de negociação 
apresentadas por especialistas 
no assunto no: 
Intercâmbio DGM África 
Intercâmbio DGM Ásia 
Intercâmbio DGM Américas 
Intercâmbio DGM Global 

P1: 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. 
 
P2: 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 

P3: Durante o Intercâmbio da Ásia, o DGM Global levou PICLs 
especialistas que realizaram sessões técnicas sobre: 
- Plataforma de Conhecimento LCIP 
- O DGM como plataforma para elaboração de políticas e diálogo 
 
P4: A Delegação do DGM na SB48 participou das reuniões do 
IIPFCC e contribuiu para o diálogo com diversas partes 
interessadas sobre a Plataforma LCIP. 
 
O intercâmbio do DGM das Américas contou com a participação 
das principais redes de PICLs da América Latina, ativas nas 
negociações da CQNUMC. 
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Atividade 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. 
Custos de serviços técnicos e 
logísticos e os custos 
associados à divulgação, 
desenvolvimento e facilitação 
do Intercâmbio do DGM Global 
(Bonn) para preparação para a 
COP23, incluindo as viagens 
internacionais para até 15 
participantes para participar 
somente do intercâmbio. 
Honorários do GSC para apoio 
direcionado durante os 
intercâmbios do DGM. 

P1: 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 
 
P2: 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 

P3: Nenhuma atividade relatada neste período 
 
P4: Preparação inicial sobre conceitos para as propostas de 
eventos laterais na COP23 da CQNUMC 
Coordenação com a NEA do DGM Peru sobre um possível evento 
paralelo com o Governo do Peru. 

Atividade 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. 
Custos de serviços técnicos e 
custos associados à 
organização e facilitação da 
Participação do GSC na COP23 
da CQNUMC  
Facilitação de reuniões de 
parceiros e suporte técnico 
para a delegação do DGM na 
COP23.  
Apoiar as viagens internacionais 
de até 2 membros do GSC para 
participarem da COP23.  
Apoiar as viagens internacionais 
de até 1 membro da GEA para 
participar do SB48. 

P1: Preparação para a participação do GSC na COP 23 
da CQNUMC 
 
P2: 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. 

P3: Preparação para a participação da GEA e de outros líderes de 
PICLs na SB48 em maio de 2018, incluindo o apoio contínuo à 
Plataforma LCIP em coordenação com os principais parceiros, 
como o IIPFCC. 
 
P4: Participação da GEA na SB48 da CQNUMC, apoio técnico e 
reuniões de coordenação com o IIPFCC. 

Atividade 1.2.5 Realizar evento paralelo ou evento de compartilhamento de informações na COP da CQNUMC para informar e receber opiniões mais amplas 
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) 
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Custos de serviços técnicos e 
custos associados à 
organização, facilitação e 
disseminação de resultados do 
evento paralelo do DGM e 
reunião de compartilhamento 
de informações na COP23 da 
CQNUMC. 

P1: 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 
 
P2: Eventos paralelos à COP23: 
 - Painel de Discussão: Oportunidades e Prioridades 
para a Plataforma LCIP. 
 Plataforma LCIP 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. 
 - Conhecimentos Indígenas e Liderança na Realização 
de Ações Climáticas em Florestas - Progresso e Lições 
Aprendidas com o DGM 

P3: Nenhuma atividade neste trimestre 
 
P4: Planejamento inicial e coordenação de potenciais eventos 
paralelos na COP 24 da CQNUMC 

Atividade 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 a participação 
dos PICL na COP coordenados 
durante o Intercâmbio do DGM 
Global 
Apoiar 3 participantes do 
Intercâmbio Global para 
colaborar com a equipe técnica 
na reunião IIPFCC antes da 
COP23. 
Organizar e facilitar as sessões 
de atualização das negociações 
da CQNUMC diárias para 
delegações do DGM na COP23 
da CQNUMC. 

P1: 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 
 
P2: 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. 

P3: Nenhuma atividade neste trimestre 
 
P4: Nenhuma atividade neste trimestre 

Atividade 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. 
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Custos de serviços técnicos e 
custos associados para o 
desenvolvimento e divulgação 
dos relatórios e documentos 
relevantes do DGM para as 
negociações da CQNUMC e do 
GCF 

P1: Desenvolvimento de plano de comunicação para 
facilitar o compartilhamento de informações sobre o 
DGM na, e em relação a, COP 23 da CQNUMC 
 
P2: 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. 

P3: O DGM Global continuou a compartilhar materiais de 
comunicação relacionados às conquistas da COP 23 e à Plataforma 
LCIP com os parceiros do IIPFCC, participantes do Intercâmbio da 
Ásia via o website do DGM. 
 
P4: O DGM Global concluiu 9 produtos de conhecimento 
relacionados a gênero, fortalecimento de redes de PICLs e 
mecanismo de reparação de queixas.  

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 
Atividade 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. 
Suporte técnico e custos 
associados ao 
desenvolvimento e 
manutenção da base de dados 
de M+R do DGM (ver também 
1.5.6) 

P1: 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 
 
P2: 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 

P3: Os documentos e relatórios do DGM, em todos os idiomas 
disponíveis, foram adicionados ao site do DGM Global. 
 
P4: Os recursos e relatórios do DGM, em todos os idiomas do 
projeto, estão disponíveis no site do DGM Global. 
A GEA do DGM criou uma biblioteca compartilhada para 
colaboração entre agências executoras, lançada durante a reunião 
da Agência Executora de junho, no Peru 

Atividade 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. 
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Serviços técnicos e os custos 
associados de coordenação, 
desenvolvimento e divulgação 
de um vídeo de 
aprendizagem/produto de 
conhecimento em 
coordenação com parceiros do 
DGM. 

P1: Coordenação com o DGM Brasil para o lançamento 
de um vídeo do Intercâmbio da América Latina em 
português E com legendas em inglês 
 
P2: Entrevistas realizadas com Idrissa Zeba e Manuel 
Aldrete, membros d GSC; Os vídeos serão editados e 
divulgados nos próximos meses 

P3: Condução de entrevistas em vídeo com os participantes do 
intercâmbio do DGM, capturando suas reflexões sobre os 
intercâmbios e o que aprenderam e compartilhando nas redes 
sociais. 
Entrevistas em vídeo com as mulheres do NSC Brasil e 
compartilhadas nas mídias sociais para o Dia Internacional da 
Mulher de 2018 
Preparado para entrevistas em vídeo com membros do GSC 
durante a próxima Reunião do GSC em abril de 2018 
 
P4: Entrevistas em vídeo e histórias postadas em mídias sociais. 

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+. 
Atividade 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. 
Custos de serviços técnicos e 
custos associados para a 
divulgação, desenvolvimento e 
divulgação para a GEA de um 
estudo de caso sobre o 
fortalecimento de redes dos 
PICL na região do DGM Ásia. 
Desenvolver uma metodologia 
de avaliação de rede com base 
no estudo de caso da Ásia. 

P1: Análise contínua de redes mapeadas por meio 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. 
 
P2: 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. 

P3: Estudo de caso sobre o fortalecimento das redes de PICLs na 
região da Ásia em andamento e programado para ser concluído até 
o final do próximo trimestre. 
 
P4: Estudos de caso concluído e apresentado na revisão de dois 
anos e meio do projeto 

Atividade 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. 
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Exercício participativo de 
análise de rede realizado 
durante intercâmbios regionais 
(1.1.1) para avaliar o 
fortalecimento da rede de 
PICLs. 
 

P1: Nenhuma atividade neste trimestre 
 
P2: Escopo do trabalho sobre o apoio da AIPP ao 
fortalecimento das redes regionais do DGM está 
temporariamente suspenso. 

P3: Os relatórios sobre a Análise Participativa da Rede do DGM 
conduzida durante os Intercâmbios Regionais foram concluídos e 
apresentados ao Banco Mundial durante a revisão de dois anos e 
meio do projeto. 
Relatório da Análise Participativa de Redes realizada no 
Intercâmbio do DGM da África 
Relatório de Análise Participativa de Redes realizada no 
Intercâmbio do DGM da Ásia 
Relatório de Análise Participativa de Redes realizada no 
Intercâmbio do DGM das Américas 
 
P4: 

Atividade 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 opiniões 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 
 P1: Pesquisas de opinião realizadas durante o 

Intercâmbio do DGM África. 
 
P2: Pesquisas de opinião realizadas durante o 
intercâmbio do DGM Global 

P3: Pesquisas de opinião realizadas durante o Intercâmbio 
Regional do DGM da Ásia, incluindo informações sobre o 
envolvimento com redes regionais de PICLs. 
 
P4: Pesquisas de opinião realizadas durante o Intercâmbio 
Regional do DGM na América Latina, incluindo informações sobre o 
envolvimento com redes regionais de PICLs. 

Atividade 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 opinião dos Comitês Gestores Nacionais para apoiar estudos adicionais 
em nível nacional realizados por organizações de povos indígenas. 
Serviços técnicos e custos 
associados ao desenvolvimento 
e divulgação dos seguintes 
estudos de caso: 
Mecanismos de Reparação de 
Queixas: comparação de como 
diferentes países 
conceitualizam a reparação de 
queixas e problemas locais. 

P1: Preparação do estudo de caso de GRM do DGM. 
 
P2: Estudo de caso do GRM do DGM apresentado aos 
membros do GSC durante a reunião de dezembro; A 
publicação do Estudo de Caso de GRM é esperada 
para o próximo trimestre. 

P3: Estudo de caso do GRM do DGM aperfeiçoado e preparado 
para apresentação ao GSC durante a reunião de abril de 2018. 
 
P4: Estudo de caso do GRM do DGM finalizado e apresentado na 
reunião do GSC. 
Mecanismo de Reparação de Queixas e Resolução de Disputas do 
Projeto do DGM: Lições Preliminares do Mecanismo de Doação 
Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Locais 

Atividade 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 



 Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Locais 
6º Relatório Semestral de Progresso do Projeto Global: Primeiro de janeiro a 30 de junho de 2018 

Página 38 

Serviços técnicos e custos 
associados para o 
desenvolvimento e divulgação 
das seguintes diretrizes: 
- Considerações gerais de 
gênero na participação de 
PICLs nas atividades do DGM 

P1: Preparação de Estudos de Caso de Gênero do DGM 
 
P2: 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 

P3: Reunião com o Especialista em Gênero do CIF para promover a 
incorporação da perspectiva de gênero nas atividades do Projeto 
Global do DGM. 
 
P4: Estudos de Caso concluídos: 

Gênero #1: Considerações de gênero para a participação 
de PICLs na conservação florestal 
Gênero #2: Provisões para a igualdade de gênero e 
participação das mulheres no projeto e nas operações do 
DGM 
Gênero #3: Gênero na composição do Comitê Gestor 
Nacional 
Gênero #4: Elaborando um processo inclusivo para 
escolher e apoiar subprojetos 
Gênero #5: Gênero na Governança e Divulgação do DGM 
Global 

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. 
Atividade 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 
O crescimento contínuo do GCT 
à medida que novos projetos 
nacionais começam e os 
representantes do GCT são 
selecionados (ver também 
2.6.2) 

P1: 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 
 
P2: 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 

P3: Coordenação para divulgação na mídia social com os pontos 
focais de comunicação do Banco Mundial, CIF, Brasil, México, Gana 
e Peru. 
Lançamento do grupo de WhatsApp GCT para coordenação rápida, 
conforme necessário, entre os pontos focais de comunicação do 
DGM. 
 
P4: Coordenação para divulgação em mídia social com as NEAs. 
Reunião com o Brasil, Peru, Indonésia e México no Peru em junho 
de 2018 na reunião das Agências Executoras das Américas e da 
Ásia. 

Atividade 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. 
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Custos de serviços técnicos e 
custos associados para o 
desenvolvimento e divulgação 
do Plano de Comunicação do 
Ano 4 do DGM 

P1: 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. 
 
P2: 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. 

P3: Uso mais estratégico do Twitter como plataforma de mídia 
social, resultando em um crescimento de 1.120% de impressões 
mensais de tweets em relação ao ano anterior 
Coordenação frequente com os projetos nacionais, especialmente 
em relação ao monitoramento e elaboração de relatórios, bem 
como a colaboração sobre os intercâmbios do DGM, de acordo 
com o Plano de Comunicação do 3º Ano  
Desenvolvimento do Plano de Comunicação do 4º Ano do Projeto 
Global do DGM, com ênfase em mensagens mais fortes, maior 
acessibilidade das comunicações em todos os idiomas do projeto e 
a necessidade de mais conteúdo de vídeo. 
 
P4: Continuando a seguir o Plano de Comunicações do 3º Ano 
Plano de comunicações do 4º ano desenvolvido e aprovado 
durante a reunião do GSC em abril de 2017 

Atividade 1.5.3 Realizar reuniões virtuais trimestrais da Equipe de Comunicação Global. 
Serviços técnicos e custos 
associados para facilitar a 
coordenação contínua com o 
GCT, incluindo o envolvimento 
com cada representante do 
GCT pelo menos uma vez por 
trimestre 

P1: 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 
 
P2: 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 

P3: Coordenação continuada com os projetos nacionais para o 
desenvolvimento de materiais de comunicação, incluindo boletins 
informativos, posts de atividades e campanhas de mídia social. 
 
P4: Coordenação continuada com os projetos nacionais para o 
desenvolvimento de materiais de comunicação, incluindo boletins 
informativos, posts de atividades e campanhas de mídia social. 

Atividade 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. 



 Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Locais 
6º Relatório Semestral de Progresso do Projeto Global: Primeiro de janeiro a 30 de junho de 2018 

Página 40 

Desenvolvimento, facilitação e 
supervisão de listas de 
prioridades de comunicações a 
serem preenchidas pelos 
membros do GCT para 
fortalecer as comunicações e o 
alcance do DGM. 

P1:  
 
P2: 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. 

P3: Coordenação com os projetos nacionais para atualizar o site 
global do DGM, em linha com o Relatório Semestral do Programa 
de julho a dezembro de 2017. 
Conteúdo compartilhado produzido por projetos nacionais no 
Brasil, Gana e Moçambique com um público maior por meio dos 
canais de comunicação do DGM Global (website, facebook, twitter, 
newsletters). 
 
P4: Coordenação contínua com os membros do GCT, 
especialmente os do Peru, México, Brasil e Indonésia, em torno da 
Reunião da Agência Executora de junho de 2018 

Atividade 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) 
 P1: Continuação da coordenação com os projetos 

nacionais do DGM para demonstrar maior coesão de 
mensagens-chave e materiais de comunicação 
 
P2: 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. 

P3: Continuação da coordenação com os projetos nacionais do 
DGM para demonstrar maior coesão de mensagens-chave e 
materiais de comunicação. 
 
P4: Coordenação com projetos de países do DGM no Peru, Brasil, 
Indonésia e Gana para compartilhar informações de projetos de 
países no site do DGM Global e assegurar terminologia e 
mensagens consistentes entre projetos. 

Atividade 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). 
 P1:  

 
P2:  

P3:  
 
P4: Recebeu aprovação do GSC para redesenho do site da DGM 
Global. Conceito inicial elaborado - deverá estar disponível on-line 
na primeira metade do próximo ano 

Atividade 1.5.7 Manutenção Anual do Site 
Custos de suporte técnico e 
custos associados às 
atualizações, transição e 
manutenção do site do DGM 
Global. 

P1: A GEA do DGM gerencia o site e mantém o 
conteúdo atualizado 
 
P2: A GEA do DGM gerencia o site e mantém o 
conteúdo atualizado 

P3: A GEA do DGM gerencia o site e mantém o conteúdo 
atualizado 
A revisão do site do DGM Global está em andamento para torná-lo 
mais acessível em todos os idiomas do projeto. O Google Tradutor 
já foi adicionado para atividades /postagens de blog, e o site 
completo deve ser traduzido profissionalmente no próximo 
trimestre 
 
P4: DGM GEA maintains website and keeps content updated; 
Website redesign approved by GSC and in progress – expected to 
be available online in first half of coming year. 
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Atividade 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 
Prestação de assistência e 
coordenação para NEAs e 
NSCs, conforme solicitado. 

P1: 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 
 
P2: Suporte contínuo à presença do DGM na web, 
incluindo opinião sobre projetos de sites, colaboração 
em mídias sociais e melhor coordenação na cobertura 
de histórias importantes em nível nacional 

P3: Suporte contínuo para a presença online do DGM, incluindo 
opinião sobre o design do site do projeto na RDC, colaboração nas 
mídias sociais com o DGM Brasil, Gana, Indonésia e Peru, e melhor 
coordenação na cobertura de histórias importantes em nível 
nacional. 
 
P4: Continued support for DGM web presence, including feedback 
on country project website design in Mexico (www.mde-
mexico.org), and collaboration with DGM Brazil, Ghana, Indonesia, 
Peru, and Mexico on social media 

Atividade 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 
Coordenação com as NEAs 
para desenvolver atualizações 
de conteúdo para o site do 
DGM. Suporte técnico e custos 
associados à atualização e 
manutenção de mídia social do 
DGM Global. 

P1: 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. 
 
P2: 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. 

P3: 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. 
 
P4: Information on past and upcoming DGM activities, increasingly 
including DGM country project activities, available on DGM Global 
website, in semiannual reports, and upon request 
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Subcomponente 2: Serviços Técnicos e Serviços de Secretaria ao Comitê Gestor Global 

Plano de Trabalho do 3º Ano 
(2017-2018) 

Progresso Julho a dezembro de 2017 Progresso Janeiro a Junho de 2018 

 Produto 2.1 Comitê Gestor Global estabelecido e em operação  
Atividade 2.1.1 Estabelecer o Comitê Gestor Global, trabalhando em colaboração com o Banco Mundial e com o Comitê de Transição do DGM 
Concluída antes deste ano fiscal P1: Concluído antes desse período. 

 
P2:  

P3: Concluído antes desse trimestre. 
 
P4: Concluído antes desse trimestre. 

Atividade 2.1.2 Preparar e apresentar as Normas de Procedimentos para o GSC (3 meses após a data de início) 
Custos de serviços técnicos e 
custos associados para as 
atualizações das Normas de 
Procedimento do GSC 

P1: Concluído antes desse período. 
 
P2:  

P3: Concluído antes desse trimestre. 
 
P4: Concluído antes desse trimestre 

Atividade 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). 
Serviços técnicos e custos 
associados às viagens de 
membros dos subcomitês do 
GSC para até 6 países do DGM 
para coordenação com os NSCs 
e as NEAs, conforme necessário 
 

P1: Apoio aos processos do Comitê Gestor Interino na 
Guatemala e no Nepal 
 
P2: Apoio com informações aos processos do Comitê 
Gestor Interino no Nepal, Equador e Guatemala 

P3: Continuação do apoio da GEA aos processos do Comitê 
Gestor Interino no Nepal, Equador e Guatemala 
 
P4: Suporte técnico ao Nepal, Peru, México, Costa do Marfim 

Atividade 2.1.4 Preparar e apresentar relatório sobre a criação do GSC. 
Custos de serviços técnicos e 
custos associados à elaboração 
de relatórios de atualização 
para o GSC 

P1:  
 
P2:  

P3: Nenhuma atividade neste trimestre 
 
P4: Coordenação com projetos nacionais sobre as mudanças na 
representação do GSC no Brasil e no Peru 

Atividade 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. 
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Custos de serviços técnicos e 
custos associados para 
divulgação, coordenação, 
desenvolvimento e facilitação 
da Reunião do GSC do DGM 
Global (Washington, DC - a 
definir), incluindo a facilitação 
de viagens internacionais para 
até 15 participantes. 
Honorários do GSC para apoio 
direcionado durante os 
intercâmbios do DGM. 

P1: Preparativos para a reunião dos copresidentes do 
GSC em Bonn, em novembro 
 
P2: Reunião dos copresidentes do GSC em Bonn, em 
novembro, para rastrear o progresso e o status das 
decisões do GSC tomadas em Brasília.  
Reunião preparatória da revisão de dois anos e meio do 
DGM com quatro membros do GSC, realizada 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. 

P3: Preparação para a Reunião Anual do GSC a ser realizada em 
Arlington, VA, em abril de 2018, incluindo preparação e tradução 
de todos os materiais para revisão do GSC, coordenação com 
GSC para o Plano de Trabalho e Orçamento do 4º Ano e planos 
de viagem e logística. 
 
P4: Reunião do GSC realizada em Arlington, Virgínia, de 23 a 25 
de abril de 2018. Suporte de secretaria da GEA do DGM para 
logística, organização, materiais e conteúdo discutidos durante a 
reunião. 

Atividade 2.1.6 Apresentar o relatório sobre os trabalhos de cada reunião anual do GSC. 
Custos de serviços técnicos e 
custos associados para o 
desenvolvimento e divulgação 
do Relatórios de Reunião do 
GSC do DGM 

P1: Reuniões de acompanhamento com o GSC sobre o 
progresso das decisões tomadas em Brasília 
 
P2: 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. 

P3: Preparação de apresentação sobre os avanços nas decisões 
tomadas pelo GSC em Brasília em sua terceira reunião anual em 
preparação para a quarta reunião anual 
 
P4: Relatório da 4ª reunião do GSC do DGM enviada aos 
membros do GSC. 

Atividade 2.1.7 Facilitar os grupos de trabalho criados para executar o trabalho do GSC. 
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Serviços técnicos e custos 
associados à coordenação, 
divulgação e criação dos 
seguintes subcomitês e grupos 
de trabalho do GSC: 
- Subcomitê de Orçamento do 
GSC  
- Subcomitê de Reparação de 
Queixas do GSC  
- Grupo de Trabalho de 
Sustentabilidade do DGM 
Honorários do GSC para apoio 
direcionado aos subcomitês. 
 
Apoio para 2 visitas por ano de 
copresidentes do GSC a 
Washington, DC para 
coordenação do Projeto Global 
do DGM. 

P1: 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 para 
o 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) 
 
P2: Os membros do Grupo de Trabalho de 
Sustentabilidade do GSC se envolveram com doadores e 
negociadores durante a COP23; Os copresidentes do 
GSC e o Subcomitê de Orçamento forneceram opinião 
para o plano de trabalho e o orçamento do FY19; Os 
membros do GSC forneceram recomendações para todas 
as áreas da revisão global do projeto a ser conduzida 
pelo Banco Mundial; Membros da Sustentabilidade do 
GSC  
O Grupo de Trabalho estabeleceu as prioridades para o 
financiamento adicional durante as reuniões de 
dezembro com os membros do GSC; O Subcomitê de 
Reparação de Queixas classificou uma queixa da Costa 
do Marfim como resolvida em dezembro. 

P3: - Coordenação com o Subcomitê de Comunicação do GSC 
sobre a preparação do Plano de Comunicações do 4º Ano. 
 - Coordenação contínua com o Subcomitê de Orçamento do 
GSC e os copresidentes em relação ao orçamento e plano de 
trabalho do 4º ano do projeto. 
 - Preparação de atualizações sobre as atividades do subcomitê 
para a próxima Reunião do GSC em abril de 2018. 
 - Coordenação com os copresidentes do GSC sobre a 
preparação da Revisão de Dois Anos e Meio do Projeto em 
março de 2018. 
 - Coordenação com o GSC sobre a preparação do Relatório 
Semestral do DGM, apresentado em março de 2018. 
 - Coordenação do opinião do GSC para a Parceria de 
Aprendizagem do DGM da ITAD. 
 
P4: Reuniões do Subcomitê do GSC realizadas em Arlington, 
Virgínia, de 20 a 22 de abril. Coordenação com os copresidentes 
do GSC para identificar as oportunidades para a participação do 
grupo de trabalho de sustentabilidade nos próximos eventos do 
DGM. 

Atividade 2.1.8 Realizar as tarefas de secretaria, coleta de informações, estudos ou outras tarefas solicitadas pelo GSC. 
Custos dos serviços técnicos e 
custos associados para o 
Secretariado GSC do DGM 
Custos dos serviços técnicos e 
custos associados para 
monitoramento dos resultados 
da Avaliação da Aprendizagem 
do CIF e da revisão semestral 
do Projeto do DGM Global. 

P1: A GEA fornece contínuo apoio de secretaria para o 
GSC e projetos nacionais do DGM. 
 
P2: 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 

P3: 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. 
 
P4: Revisão do relatório de parceria de aprendizado do CIF.  

Atividade 2.1.9 Equipamentos, licenças 
Custos dos serviços técnicos e 
custos associados para a 
Secretaria do GSC do DGM 
 

P1: Fornecido conforme necessário. 
 
P2: Fornecido conforme necessário. 

P3: Fornecido conforme necessário. 
 
P4:  Fornecido conforme necessário. 
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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+ 
Atividade 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. 
Suporte técnico da GEA e 
viagens internacionais para dois 
participantes do GSC na 
reunião do Conselho do GCF. 
 
Honorários do GSC para apoio 
direcionado ao grupo de 
trabalho de sustentabilidade do 
GSC quando o grupo estiver 
envolvido com o GCF. 

P1: Nenhuma atividade neste trimestre 
 
P2: Nenhuma atividade neste trimestre 

P3: Idrissa Zeba, copresidente do GSC, participou em Maputo, 
Moçambique, de 19 a 21 de fevereiro de 2018, da 5ª Conferência 
Nacional de Gestão de Recursos Naturais Comunitários, à 
margem da qual foi iniciado um diálogo aberto com os 
participantes do DGM e do projeto nacional do Moçambique no 
âmbito desta iniciativa global. 
 
P4: Evento do Banco Mundial durante a semana do UNPFII. 
Reuniões de coordenação com parceiros globais e apoio técnico 
ao IIPFCC na SB47 da CQNUMC. 

Atividade 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 
 P1: Nenhuma atividade neste trimestre 

 
P2: Nenhuma atividade neste trimestre 

P3: Nenhuma atividade neste trimestre 
 
P4: Nenhuma atividade neste trimestre 

Atividade 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. 
Ver atividades 1.1.1, 1.2.4, 2.2.1, 
2.1.3, 3.3.3 

P1: 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. 
 
P2: Participação do GSC/GEA na Reunião do Subcomitê 
do FIP, em dezembro, incluindo o lançamento do 
Relatório Anual 

P3: Preparação para a participação do DGM no Fórum 
Permanente da ONU sobre Questões Indígenas (abril de 2018) e 
na SB 48 da CQNUMC (maio de 2018) 
 
P4: Participação da GEA/GSC em: 
- Intercâmbio Regional do DGM da Ásia 
- Intercâmbio Regional do DGM das Américas 
- Reunião da Agência Executora do DGM 
- Reunião do Comitê Gestor do FIP. 
- Negociações da SB48 da CQNUMC 
 

Produto 2.3: Desenvolver e facilitar os procedimentos para um mecanismo de queixas e reclamações em nível global 
Atividade 2.3.1 Facilitar o procedimento do Mecanismo de Reparação de Queixas, conforme definido no Item IV. Do Quadro de Diretrizes Operacionais do DGM 
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Serviços técnicos e custos 
associados para facilitar o 
Mecanismo de Reparação de 
Queixas e Procedimentos de 
Reclamações 

P1: 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 
 
P2: 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 

P3: O DGM Global continua a monitorar as queixas em todo o 
programa, sendo que a maioria foi resolvida de forma eficaz em 
nível nacional. Nenhuma queixa foi recebida no nível global 
neste período. 
 
P4: Proposta de atualização do GRM do DGM apresentada ao 
GSC - provisoriamente aprovada enquanto se aguarda um 
período experimental 
  

Atividade 2.3.2 Criar e gerir o Subcomitê Reparação de Queixas do GSC; criar um mecanismo de registro e acompanhamento de opinião e reclamações dentro 
do site do DGM. 
Custos de serviços técnicos e 
custos associados para a 
coordenação e estabelecimento 
do Subcomitê de Queixas do 
GSC (Veja atividades 2.1.3 e 
2.6.1 para todos os custos de 
viagem necessários para 
reparar as queixas) 
 

P1: 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 
 
P2: O subcomitê do GSC emitiu uma declaração, em 
dezembro de 2017, confirmando o status resolvido da 
reclamação da Costa do Marfim. 

P3: Preparação de atualizações sobre as atividades do 
subcomitê para a próxima Reunião do GSC em abril de 2018. 
 
P4: Reunião do Subcomitê de GRM em abril e decisão sobre as 
atualizações do GRM do DGM Global. 

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. 
Atividade 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. 
Reuniões de negócios e 
serviços de tradução para 
revisar as Diretrizes 
Operacionais do DGM 

P1: Nenhuma atividade neste trimestre 
 
P2: Nenhuma atividade neste trimestre 

P3: Nenhuma atividade neste trimestre 
 
P4: Nenhuma atividade neste trimestre 

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

P1: Concluído antes desse trimestre. 
 
P2: 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. 

P3: Concluído antes desse trimestre. 
 
P4: Nenhuma atividade neste trimestre 

Atividade 2.4.3 Apresentar as Diretrizes Operacionais revisadas ao Banco Mundial e ao Comitê Gestor Global. 
Apresentar as diretrizes 
operacionais revisadas ao 
Banco Mundial e ao GSC 

P1: Nenhuma atividade neste trimestre 
 
P2: Nenhuma atividade neste trimestre 

P3: Nenhuma atividade neste trimestre 
 
P4: Sem atividades 

Atividade 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. 
 P1: 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 
 
P2:  

P3: Manual operacional das informações de Gana e da Indonésia 
fornecido ao processo do DGM do Nepal.  
 
P4: Created online library for sharing key documents, including 
operating guidelines, between DGM countries for enhanced 
collaboration and understanding 

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. 
Atividade 2.5.1 Estabelecer e gerir a bolsa de treinamento em liderança 
 P1: Nenhuma atividade neste trimestre 

 
P2: Nenhuma atividade neste trimestre 

P3: Nenhuma atividade neste trimestre 
 
P4: Proposta de intercambistas incluída e aprovada pelo GSC 
como parte do Plano de Trabalho e Orçamento do 4º Ano. 

Produto 2.6: Fornecer orientação e apoio aos NSCs e às NEAs  
Atividade 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. 
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Custos de serviços técnicos e 
custos associados à viagem do 
GEA para até três países do 
DGM, em apoio aos processos 
da NEA e do NSC, conforme 
necessário. 
 
 
  

P1: 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 
 
P2:  

P3: Visita do Diretor Técnico da GEA ao Equador e ao Peru.  
- O objetivo da visita ao Peru foi preparar o próximo intercâmbio 
da América Latina e conhecer a nova equipe de liderança da 
AIDESEP.  
- O objetivo da visita ao Equador foi apresentar uma palestra 
sobre o acesso direto ao financiamento climático para os PICLs 
na oficina do Programa de Capacitação do FCPF, realizada em 
Quito. 
 
P4: Continuar fornecendo informações para a Guatemala e o 
Nepal. Coordenação com o governo equatoriano para alcançar 
os povos indígenas das futuras áreas do DGM. 

Atividade 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. 
Custos de serviços técnicos e 
custos associados à divulgação, 
coordenação, desenvolvimento 
e facilitação da Reunião da 
NEA do DGM e do 
GCT(Washington, DC - a 
definir), incluindo o apoio a 
viagens internacionais para até 
7 participantes da NEA. 
Apoio para viagens 
internacionais de 2 pontos 
focais do GSC ao GCT. 

P1: Relatório sobre a Reunião da NEA de  junho de 2017 e 
coordenação contínua com os participantes  
 
P2: Coordenação de monitoramento e relatórios em 
preparação para o próximo Relatório Semestral. 

P3: Coordenação do monitoramento e relatoria em preparação 
dos Relatórios Semestrais de julho a dezembro de 2017 (Projeto 
Global e Programa). 
Preparação inicial para a próxima Reunião da NEA em junho de 
2018, a ser realizada no Peru, em conjunto com o próximo 
Intercâmbio Regional da América Latina. 
 
P4: Encontro de Agências Executoras do DGM das Américas e 
Ásia organizado em Lima, Peru. Os tópicos abordados incluíram 
monitoramento, relatórios, indicadores, comunicações e 
sustentabilidade do projeto. 
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Subcomponente3: Planejamento, Monitoramento e Relatório 

Plano de Trabalho do 3º 
Ano (2017-2018) 

Progresso Julho a dezembro de 2017 Progresso Janeiro a Junho de 2018 

Produto 3.1  Aprovação e implementação da estratégia de três anos para implementar o Componente Global do DGM, desenvolvido com as contribuições e 
opinião dos NSCs e parceiros relevantes 
Atividade 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. 
Serviços técnicos e custos 
associados para ajustar as 
prioridades e projeções do 
plano de trabalho do projeto 
global do DGM. 
(Ver também 3.1.2) 

P1: Ajuste das prioridades e projeções do plano de 
trabalho para o FY18 Q1 e P2 
 
P2:  

P3: Relatório da Revisão de Dois Anos e Meio do Projeto Global 
do DGM apresentado ao Banco Mundial em 20 de dezembro de 
2017.   
Projeção do 4º e 5º Anos do Projeto Global do DGM, em 
coordenação com o subcomitê de orçamento do GSC e 
copresidentes. As recomendações estão incluídas no relatório 
submetido ao BM na preparação da revisão intermediária do 
projeto. 
 
P4: A GEA preparou e apresentou o plano de trabalho e o 
orçamento do Ano 4 ao GSC e BM. 

Atividade 3.1.2 Desenvolver e facilitar um processo de opinião 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. 
Custos de serviços técnicos e 
custos associados para 
preparar e apresentar um 
plano de ação para abordar as 
principais conclusões da 
Avaliação de Aprendizagem do 
DGM. 

P1: Apoio da GEA ao grupo de referência da ITAD; 
Informações de suporte e mais detalhes solicitados a UA 
do CIF 
 
P2:  

P3: Continuação do apoio à Parceria de Aprendizado do CIF, 
liderada pelo ITAD, principalmente por meio da sua 
participação no Intercâmbio Regional da Ásia de fevereiro de 
2018 na Indonésia 
 
P4: Apresentação remota coordenada pelo Itad durante a 
reunião do GSC em abril de 2018 com as conclusões iniciais da 
CIF Learning Partnership; Reviu o projeto de relatório da 
Learning Partnership em junho de 2018 

Atividade 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) 
Custos de serviços técnicos e 
custos associados para 
preparar e apresentar o 

P1: 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 

P3: Desenvolvimento do Orçamento Global e Plano de 
Trabalho do DGM para o 4º Ano, em coordenação com o 
Subcomitê de Orçamento do GSC e copresidentes. O processo 
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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. 

pedido de honorários do GSC 
 
P2: Planejamento inicial para plano de trabalho e 
orçamento do ano 4, incluindo discussão de prioridades 
para financiamento adicional, se disponível 

inclui opinião e nenhuma objeção do BM e apresentação ao 
GSC na próxima reunião do GSC em abril de 2018. 
Preparação para apresentação do orçamento durante a 
próxima Reunião do GSC em abril de 2018 
 
P4: O Subcomité de Orçamento do GSC reuniu-se antes da 
Reunião Anual do SGC para rever o plano de trabalho / 
orçamento e preparar a discussão com o GSC completo; Plano 
de trabalho / orçamento do 4º ano aprovado pelo GSC durante 
a reunião anual de 2018 em Arlington, Virgínia. 

 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  
Atividade 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. 
Serviços técnicos e custos 
associados para coordenar as 
contribuições para a agenda 
da reunião do GSC. 
Veja as atividades: 2.6.2, 
1.5.1, 1.5.2 

P1: 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 
 
P2: 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. 

P3: Coordenação com as NEAs para insumos dos projetos 
nacionais para o Relatório do Programa Semestral de julho a 
dezembro de 2017, incluindo uma maior ênfase nos 
subprojetos liderados pelos PICLs, os quais estão sendo 
implementados 
Atualização do site do DGM para refletir as informações mais 
recentes dos projetos nacionais do DGM, conforme compilado 
no Relatório Semestral do Programa 
 
P4: Coordenação com NEAs em torno da Reunião da Agência 
Executora Américas / Ásia de junho de 2018 para agilizar os 
processos de monitoramento, relatórios e comunicações e para 
introduzir a nova estrutura de resultados do DGM; 
Desenvolvimento e teste piloto de uma biblioteca 
compartilhada de documentos chave para todos os projetos do 
DGM - acesso para que todos os NEAs continuem lançando no 
novo ano 

Atividade 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 
Os serviços técnicos e os 
custos associados para a GEA 

P1: Dados de indicadores recolhidos dos projetos nacionais 
do DGM para o Relatório Semestral do Programa DGM; 

P3: Elaboração de um quadro revisado de monitoramento, 
projetado para incorporar dados de projetos nacionais do DGM 
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viajar para dois países do 
DGM para apoiar o 
desenvolvimento de um 
quadro e um conjunto de 
ferramentas comuns de M&R 
do DGM 

continuação do refinamento do Quadro de monitoramento, 
instruções e ferramentas, conforme necessário 
 
P2: Quadro de monitoramento atualizado em andamento 
com a aprovação do GSC e em coordenação com as NEAs; 
para ser revisado pelo GSC na reunião de abril de 2018 

de forma mais eficaz e melhor para demonstrar sucessos 
programáticos, para apresentação ao GSC durante a reunião de 
abril de 2018.  
Proposta do quadro de resultados revisado compartilhado com 
o Banco Mundial para opinião durante as reuniões da revisão 
de dois anos e meio do projeto 
Preparação e apresentação de metas de indicadores ao Banco 
Mundial, mediante solicitação, para monitorar o progresso do 
projeto 
 
P4: Apresentação e aprovação do quadro de resultados revisto 
durante a reunião do GSC em abril de 2018; Estrutura de 
resultados atualizada e compartilhada com os NEAs durante 
junho de 2018 Reunião da Agência Executora Américas / Ásia 
no Peru 

Atividade 3.2.3 Estabelecer um quadro de relatórios comum para acompanhar o progresso, garantir o fluxo de informações e o intercâmbio de aprendizagem. 
Custos dos serviços técnicos e 
custos associados para a 
concepção e divulgação de 
Quadro de M&R das NEAS 
da DGM e Conjunto de 
Ferramentas 
 

P1: Estrutura comum de relatórios utilizado para o 
desenvolvimento do Relatório Semestral do Programa DGM 
e Relatório Anual; A estrutura continua a evoluir conforme 
necessário 
 
P2: 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 

P3: Continuação da coordenação com os projetos nacionais do 
DGM, utilizando o quadro de relatórios do projeto, para 
assegurar que a informação atualizada sobre todos os projetos 
nacionais está incluída no Relatório Semestral do Programa. 
 
P4: Estrutura de resultados atualizada aprovada pelo GSC em 
abril de 2018 e compartilhada com os NEAs durante a reunião 
da Agência Executora Américas / Ásia de junho de 2018; 
Coordenação contínua com os projetos do país para garantir 
uma implementação tranquila 

 Produto 3.3 Compilar e reportar os resultados do DGM  
Atividade 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) 
Serviços técnicos e custos 
associados para a compilação, 
desenvolvimento e 
disseminação do Relatório de 
Progresso dos Países do 
DGM, com vencimento em 
15 de março e 15 de 
setembro 

P1: Preparação e apresentação do Relatório do Programa 
DGM em coordenação com os projetos nacionais 
 
P2: O planejamento do próximo relatório semestral do 
programa, incluindo a coordenação com projetos nacionais, 
está em andamento 

P3: Elaboração, edição, coordenação com projetos nacionais e 
apresentação ao Banco Mundial do Relatório Semestral do 
Programa DGM de julho a dezembro de 2017 
 
P4: O planejamento para o próximo relatório semestral do 
programa, incluindo a coordenação com os projetos dos países, 
está em andamento; Tradução e publicação do relatório de 
julho a dezembro de 2017 concluído em junho de 2018 
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Atividade 3.3.2 Compilar e apresentar os relatórios semestrais ao Banco Mundial sobre aspectos fiduciários e técnicos do programa do componente global 
Coordenação e apoio para 
atender aos aspectos técnicos 
e fiduciários do BM para o 
Projeto Global DGM  
Serviços técnicos e custos 
associados para coordenação, 
desenvolvimento e 
disseminação do Relatório do 
Projeto Global do DGM, 
com prazo de 60 dias após o 
final de cada semestre. 

P1: Preparação e Divulgação do Relatório do DGM Global 
 
P2: Preparação para o Relatório Global Semestral de 
dezembro de 2017, incluindo a revisão do cronograma de 
relatórios 

P3: Elaboração, edição, tradução, validação com o Comitê 
Gestor Global e envio ao Banco Mundial do Relatório Semestral 
do Projeto Global do DGM de julho a dezembro de 2017 
 
P4: Preparação inicial para o Relatório Global Semestral de 
junho de 2018, incluindo a integração da estrutura de 
resultados reformulada e a preparação da primeira pesquisa 
anual dos participantes do intercâmbio do DGM 

Atividade 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. 
Serviços técnicos e custos 
associados à coordenação, 
desenvolvimento e 
disseminação do Relatório 
Anual do DGM, devido 90 
dias após o final do ano fiscal. 
Apoiar viagens internacionais 
para 1 membro do GSC para 
divulgar o Relatório Anual do 
DGM em Washington, D.C.. 

P1: Preparação e apresentação do Relatório Anual do 
DGM, em coordenação com os projetos nacionais do DGM, 
GSC, Banco Mundial e CIF/FIP 
 
P2: Finalização, tradução, publicação e lançamento do 
Relatório Anual do DGM, que está disponível no site do 
DGM Global 

P3: Compartilhamento contínuo do Relatório Anual do DGM 
com as principais partes interessadas no Intercâmbio Regional 
da Ásia e via e-mail e site do projeto 
 
P4: Compartilhamento contínuo do Relatório Anual do DGM 
com as principais partes interessadas durante a Reunião do 
GSC de abril de 2018 e a Reunião da Agência de Execução e 
Câmbio das Américas em junho de 2018; Tráfego contínuo 
para a página do Relatório Anual no website do projeto (cerca 
de 30 visitantes por mês) 

Atividade 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) 
 P1: Nenhuma atividade neste trimestre 

 
P2: Nenhuma atividade neste trimestre 

P3: Nenhuma atividade neste trimestre 
 
P4: Nenhuma atividade neste trimestre 

Atividade 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 
Serviços técnicos e custos 
associados ao 
Monitoramento e Relatoria 
do DGM 

P1: 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 
 
P2: Todos os relatórios do DGM foram traduzidos para o 
francês, espanhol e português e estão disponíveis no site 

P3: 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 
 
P4: Todos os relatórios do DGM foram ou estão sendo 
traduzidos para o francês, espanhol e português, e estarão / 
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do DGM Global estarão disponíveis no site do DGM Global. 
 Produto 3.4 Auditoria Financeira Anual do Projeto Global  
Atividade 3.4.1 Auditoria Anual de Desempenho Financeiro do Projeto Global 
Custos dos serviços técnicos e 
custos associados da 
Auditoria do Projeto Anual 
Global do DGM 

P1: Coordenação para auditoria anual do projeto 
 
P2: Relatório de Auditoria Anual do DGM concluído e 
apresentado ao Banco Mundial 

P3: Nenhuma atividade neste trimestre 
 
P4: Nenhuma atividade neste trimestre 
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6. Opinião do Comitê Gestor Global 
Desde 30 de junho de 2018, o Comitê Gestor Global tem os seguintes membros: 

 

Brasil – Srewe Xerente 
Burkina Faso – Idrissa Zeba (copresidente) 
República Democrática do Congo – Kapupu Diwa Mutimanwa 
República do Congo – Guy Moussele-Diseke 
Gana – Sr. Hayford Duodu 
Indonésia – Mina Setra (copresidente) 
México – Manuel Aldrete 
Moçambique – Daniel Maúla 
Peru - Marilen Puquio Arturo e Lizardo Cauper Pezo (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 24 de agosto de 2018. Os comentários do GSC estão registrados 
abaixo. 
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