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7ª Reunião do Cofa é realizada no Rio de Janeiro 

No dia 26 de março foi realizada, na sede do BNDES, no 
Rio de Janeiro, a 7ª Reunião do Comitê Orientador do 
Fundo Amazônia (COFA). Na primeira reunião do comitê 
do ano, que contou com a participação do então Ministro 
do Meio Ambiente, Carlos Minc, foram discutidos e 
aprovados, entre outros assuntos, os critérios e as 
diretrizes do Fundo Amazônia para 2010.  

O COFA, comitê tripartite formado por três blocos – 
governo federal, governos estaduais e sociedade civil -, 
se reúne em caráter ordinário pelo menos duas vezes ao 
ano e tem como atribuição, além de  determinar as 
diretrizes e critérios para aprovação de projetos, 
acompanhar os resultados obtidos pelo Fundo Amazônia. 

A próxima reunião do COFA foi agendada para o mês de 
maio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BNDES lança livro com 
propostas para a Amazônia 

A Área de Meio Ambiente (AMA) do 
BNDES lançou, durante a realização 
da 7ª Reunião do Comitê Orientador 
do Fundo Amazônia (COFA), o livro 
“Amazônia em debate: 
oportunidades, desafios e soluções”. 

O livro consolida ideias que poderão 
contribuir para a gestão do Fundo 
Amazônia e é resultado de uma 
série de três encontros organizados 
no ano passado pela equipe do 
Fundo Amazônia com a participação 
de 32 especialistas em questões 
relacionadas à Região Amazônica. 

Cada um dos três encontros teve 
temas distintos. O primeiro tratou 
da região como um todo. O 
segundo foi focado em ciência e 
tecnologia, uma das vertentes 
prioritárias nos investimentos do 
Fundo Amazônia. Já no terceiro e 
último encontro participaram 
representantes da sociedade civil, 
além de acadêmicos dedicados à 
cultura e aos aspectos sociais da 
região. 

A íntegra do texto pode ser 
consultada na página do Fundo 
Amazônia na  Internet, no endereço 
www.fundoamazonia.gov.br 
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Representantes 
do Governo 
Federal, dos 
Estados e da 
Sociedade Civil 
participaram, 
na sede do 
BNDES,no Rio 
de Janeiro, da 
primeira 
reunião do 
COFA em 2010 
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Fundo Amazônia faz Rodada em embaixadas  

O superintendente da Área de Meio Ambiente (AMA) 
Sérgio Weguelin e a representante da Área Internacional 
(AINT) do BNDES, Cláudia Amarante, deram 
continuidade, no dia 14 de abril, em Brasília, às 
negociações com representantes de países interessados 
em doar recursos ao Fundo Amazônia. Ao todo, já foram 
visitadas embaixadas de seis países.  

 
 

Fundo Amazônia recebe Comitiva da Noruega 

Nos dias 27 e 28 de abril a equipe do Fundo Amazônia receberá  
comitiva de integrantes do Governo da Noruega para 
apresentação e discussão do trabalho de elaboração de Quadro 
Lógico (Matriz de Resultados), instrumento que vai contribuir 
para o monitoramento e consolidação dos resultados do Fundo 
Amazônia. 

Agenda 



Sugestões e colaborações devem ser enviadas para fundoamazonia@bndes.gov.br 
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Instituto Ouro Verde, FAS e TNC assinam contratos no valor de R$ 40,6 milhões 

Na primeira quinzena de abril 
foram assinados três contratos no 
âmbito do Fundo Amazônia, no 
valor global de R$ 40,6 milhões, 
para financiamento dos projetos 
apresentados pela Fundação 
Amazonas Sustentável (FAS); 
Instituto Ouro Verde (IOV) e TNC 
Brasil.  

O apoio para a FAS, no valor de 
R$ 19,2 milhões, vai permitir a 
ampliação do Projeto Bolsa 
Floresta, cuja finalidade é reduzir 
emissões de gases do efeito 
estufa causadas pelo 
desmatamento, além de 
promover melhorias na qualidade 
de vida da população que vive na 
floresta. O aporte de recursos do 
Fundo Amazônia permitirá que o 
número de famílias beneficiadas 
seja ampliado de 6 mil para 10 
mil, abrangendo cerca de 60 mil 
pessoas. 

Já o contrato  assinado com  o 
IOV para o Projeto Sementes do  
Portal, no valor de R$ 5,4 
milhões,  prevê a  recuperação 
de   1,2  mil   hectares   de áreas  

degradadas e resgate da 
agricultura familiar, por meio da 
introdução de sistemas 
agroflorestais, nos municípios que 
compõem o território Portal da 
Amazônia, no extremo norte do 
Mato Grosso:. Apiacás, Alta 
Floresta, Carlinda, Nova Guarita, 
Nova Canaã do Norte, Terra Nova 
do Norte/Colíder e Peixoto de 
Azevedo/Matupá.  

Os R$ 16 milhões previstos no 
contrato com a TNC serão 
destinados à mobilização da 
comunidade (associações, 
sindicatos e produtores rurais, 
além de governo estadual e 
federal) em 12 municípios, sendo 
sete no Mato Grosso e cinco no 
Pará, visando à adesão ao 
Cadastro Ambiental Rural e ao 
monitoramento do desmatamento 
na região por meio de imagens de 
satélite. A iniciativa do projeto 
incentivará a regularização 
ambiental da cadeia produtiva da 
madeira, pecuária e soja nos 
municípios integrantes do 
programa, consideradas 
estimuladoras do desmatamento.  

A equipe do Fundo Amazônia realizou, no dia 17 de março, 
reunião de trabalho com representantes dos Estados da Amazônia 
Legal, onde foram prestados esclarecimentos gerais em relação ao 
trâmite das operações no BNDES e realizados debates para a 
identificação conjunta das prioridades de ação e do potencial de 
atuação e cooperação do Fundo Amazônia naquela região. 

Entre as prioridades levantadas durante o encontro estão a criação 
de fórum permanente de discussão; a definição do escopo de 
projetos de Órgãos Estaduais de Meio Ambiente (OEMAS), a 
adequação dos projetos aos limites e condições vigentes e a 
elaboração de linha de base para o Quadro Lógico do Fundo 
Amazônia. 

Fundo Amazônia e representantes da Amazônia Legal debatem prioridades para a região 

Aconteceu 
16 de março: Oficina Técnica “Apoio a Projetos de Pequeno Porte” com o objetivo de formular agenda comum 
de trabalho entre o Fundo Amazônia e instituições que apóiam projetos de pequeno porte 

22 a 25 de março: Equipe do Fundo Amazônia participou da oficina técnica sobre elaboração de projetos e 
atividades de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação – REDD, em Iranduba, Amazonas. 

15 de abril: Reunião de trabalho com representantes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 
para troca de informações e experiências sobre a Amazônia.  

 

Projeto Bolsa Floresta  

Beneficiária: FAS 

Valor do Projeto: R$ 29,9 milhões  

Valor do Apoio: R$ 19,2 milhões  

Prazo: 51 meses  

Projeto Sementes do Portal  

Beneficiária: IOV 

Valor do Projeto: R$ 5,4 milhões  

Valor do Apoio: R$ 5,4milhões  

Prazo:36 meses  

Projeto TNC Brasil  

Beneficiária: TNC Brasil  

Valor do Projeto: R$ 19,2 milhões  

Valor do Apoio: R$ 16 milhões  

Prazo:36 meses  


