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Workshop discute parcerias e 
estratégias de atuação 

No dia 12 de março, a 
AMA/DEFAM realizou reunião de 
trabalho com as Fundações 
Packard, Moore e Ford que, 
juntas, formam a Climate Change 
and Land Use Alliance  (CLUA), 
voltada para o apoio a questões 
relacionadas às mudanças 
climáticas e ao uso da terra. O 
objetivo foi conhecer a forma de 
atuação e governança de cada 
uma das instituições, trocar 
experiências e estabelecer uma 
agenda para a formação de 
estratégias e parcerias no âmbito 
do Fundo Amazônia. 

Rodada de Fomento 

Nos dias 3, 4 e 5 de março, a equipe AMA/DEFAM participou de rodada de fomento e capacitação 
nas cidades de Marabá, Cuiabá e Porto Velho, municípios integrantes da Operação Arco Verde. 
Durante três dias, foram realizadas apresentações sobre as atividades e os objetivos do Fundo.  

Também foram esclarecidas dúvidas sobre gestão ambiental e elaboração de projetos e detalhados 
os procedimentos para a formalização dos pedidos de apoio no BNDES. 
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O Fundo Amazônia esteve presente no mais importante evento mundial de 
negociação sobre mudanças climáticas, a Conferência das Partes das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP15). A 15ª edição do evento, realizada em 
Copenhage, na Dinamarca, de 07 a 18 de dezembro de 2009, contou com a 
participação de 193 países e um público de aproximadamente 35 mil pessoas, 
entre Chefes de estado, diplomatas, políticos, ativistas, cientistas, empresários e 
jornalistas, entre outros 

A equipe da AMA/DEFAM integrou a delegação brasileira com o objetivo de divulgar 
o Fundo Amazônia e captar novas doações por meio de uma forte estratégia de 
comunicação, que incluiu quatro concorridas apresentações sobre as atividades e 

forma de atuação do Fundo, distribuição de material específico (folder, pen drive, filipeta), campanha 
publicitária (revista, jornal e televisão), assessoria de imprensa, além do patrocínio do espaço 
institucional do Brasil na COP15.  

Com 200 metros quadrados e um mini auditório para as apresentações, o estande brasileiro abrigou, 
além da delegação de negociadores, representantes de entidades e empresas (MCT, MMA, FIESP, 
Petrobras, Vale, Bracelpa, Única, CNT, JBS, IABr, CEBDS, CNA), sendo reservado um espaço especial 
para o Fundo Amazônia, com layout específico e monitor de LCD exclusivo para campanha publicitária e 
slideshow com imagens e informações sobre a Floresta Amazônica e o meio ambiente. 

A Chefe de Departamento Cláudia Costa  apresentou aos participantes 
os objetivos, estratégias e forma de atuação do Fundo Amazônia 
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Indonésia, Congo e Brasil debatem mecanismo de REDD 

Com o objetivo de estreitar a cooperação Sul-Sul e a troca de experiências entre países florestais 
para a implementação do mecanismo de REDD – Redução de Emissões por Desmatamento e 
Degradação, foi realizado, de 4 a 6 de março, em Bogor, na Indonésia, workshop técnico com os 
governos dos três países com maior cobertura florestal em seus territórios: Indonésia, República 
Democrática do Congo e Brasil. 

Durante o evento foram discutidas questões como níveis de referência, contabilidade de carbono, 
monitoramento, salvaguardas e governança, todas de grande relevância para o REDD em 2010. A 
programação incluiu, ainda, uma apresentação sobre as lições aprendidas com o Fundo Amazônia 
e sua importância como instrumento de política pública e como mecanismo de REDD, feita por 
representante da AMA/DEFAM e do Ministério do Meio Ambiente. 

Também participaram do evento representantes do Banco Mundial, da Organização das Nações 
Unidas, da Austrália e da Noruega, país que já investe em projetos de REDD na Amazônia por meio 
do Fundo Amazônia. 

 
 

Oficina Projetos Pequeno Porte 
 

Será realizada no dia 16/03/2010 
(terça-feira), na sede do BNDES, 
no Rio de Janeiro, oficina técnica 
com o objetivo de estabelecer uma 
agenda comum de reflexão e 
discussão relativa ao apoio a 
projetos de pequeno porte sob o 
escopo de atuação do Fundo 
Amazônia. 
Durante todo o dia representantes 
da AMA/DEFAM, do Ministério do 
Meio Ambiente e de instituições 
privadas vão trocar informações e 
experiências na gestão e operação 
de fundos destinados a projetos de 
pequeno porte. O BNDES, gestor 
do Fundo Amazônia, com base nos 
subsídios e informações obtidas, 
vai elaborar proposta para essa 
modalidade de apoio. 

Agenda 

 

Para chamar a atenção do mundo em 
relação às taxas alarmantes de perda de 
biodiversidade e a importância do 
assunto para a humanidade e para o 
equilíbrio climático do planeta, a 
Organização das Nações Unidas (ONU) 
elegeu o ano 2010 como o Ano 
Internacional da Biodiversidade  

O evento reuniu cerca de 50 participantes que, durante três dias, trocaram experiências e debateram o REDD 

Esse tema foi debatido no seminário “Biodiversity and 
Ecosystems: Why these are important for Sustained Growth and 
Equity in Latin América and the Caribbean”, realizado no início 
de março em Nova Iorque, com a presença de representantes 
do Fundo Amazônia.  

Cabe lembrar que o Brasil é o primeiro país do mundo em 
biodiversidade e  tem o compromisso de proteger em unidades 
de conservação (UCs) 30% da Amazônia, além de 10% de cada 
um dos outros biomas – Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, 
Caatinga e Pampas. 

 


