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Dois novos projetos aprovados beneficiam populações 
tradicionais e povos indígenas da Amazônia

Bolsa Floresta+ incentivará produção sustentável e empoderamento 
das comunidades ribeirinhas de 16 UCs do estado do Amazonas

A Diretoria do BNDES aprovou, em 5 de abril, o proje-
to Bolsa Floresta+ da Fundação Amazonas Sustentável 
(FAS), no valor de R$ 32 milhões. Será o segundo proje-
to a ser executado pela FAS, que concluiu em 2015 sua 
primeira iniciativa apoiada pelo Fundo Amazônia.

O Bolsa Floresta+ apoiará a sustentabilidade em 16 
unidades de conservação (UC) de uso sustentável do 
estado do Amazonas por meio de diversas atividades 
em quatro eixos de ação. São eles:

(i) produção sustentável, como capacitação em boas 
práticas de manejo sustentável e investimentos 
para aumento da escala de produção de pequenos 
empreendimentos comunitários;

(ii) fortalecimento da organização social, com ações 
estruturantes de reparos e equipagem nas sedes 
das associações locais, bem como na gestão coleti-
va dos investimentos, por meio da organização de 
assembleias, reuniões e outras despesas;

(iii) gestão do conhecimento acumulado pela FAS e pe-
las comunidades no desenvolvimento de soluções 
locais. Nesse contexto, serão elaboradas publica-
ções técnico-científicas sobre arranjos produtivos 
sustentáveis, avaliação dos impactos sociais e eco-

nômicos dos investimentos em geração de renda, 
entre outras ações; e

(iv) realização de uma chamada pública de pequenos 
e médios projetos produtivos sustentáveis de base 
comunitária na região do entorno das UCs benefi-
ciadas pelo projeto.

Projeto do Instituto Socioambiental irá atuar em nove 
terras indígenas nas bacias dos rios Xingu e Negro

O BNDES aprovou, em 27 de junho, projeto do Instituto 
Socioambiental (ISA) a ser apoiado com R$ 11,7 milhões 
do Fundo Amazônia. O projeto visa à implementação do 
Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) do Parque 
Indígena do Xingu e à elaboração de PGTAs das terras 
indígenas (TI) da região do Alto Rio Negro e Ianomâmi. 
O território de atuação do projeto abrange mais de 24 
milhões de hectares e é ocupado por cerca de sessenta 
mil indígenas de diferentes etnias com línguas, história e 
culturas próprias, que vivem em duas grandes bacias hi-
drográficas na Amazônia, a bacia dos rios Xingu e Negro.

Os PGTAs são um instrumento participativo de plane-
jamento da gestão territorial e ambiental de terras 
indígenas. Os planos possibilitam que as organizações 
indígenas sistematizem suas demandas, bem como for-
talecem suas associações e modos de se relacionar com 
o Estado e com as organizações da sociedade civil.

O projeto do ISA é o quarto aprovado pelo Fundo Ama-
zônia no âmbito da chamada pública de apoio à gestão 

territorial e ambiental em terras indígenas, lançada em 
parceria com o Ministério do Meio Ambiente, a Funda-
ção Nacional do Índio (Funai) e a Coordenação das Or-
ganizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab).
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Manejo do pirarucu é uma das atividades produtivas apoiadas pela 
Fundação Amazonas Sustentável

Parque Indígena do Xingu receberá ações previstas em seu Plano de 
Gestão Territorial e Ambiental
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Fundo Amazônia realiza a 1ª Ofi cina de 
Intercâmbio de Experiências entre Projetos 

de Atividades Produtivas Sustentáveis
Evento reuniu mais de cem participantes, entre gestores e 

benefi ciários indígenas, extrativistas e pequenos agricultores
Executores e benefi ciários de projetos apoiados pelo 
Fundo Amazônia compartilharam conhecimentos e 
experiên cias em uma ofi cina de intercâmbio entre pro-
jetos de atividades produtivas sustentáveis, realizado 
no Rio de Janeiro nos dias 8 e 9 de junho. A abertura 
do evento contou com a participação do superinten-
dente da Área de Meio Ambiente do BNDES, Gabriel 
Visconti, e da chefe do Departamento de Gestão do 
Fundo Amazônia, Juliana Santiago, a qual ressaltou 
que “a estruturação das cadeias de sociobiodiversida-
de é fundamental na construção de uma economia am-
bientalmente sustentável na  Amazônia”.

Durante o evento, os participantes tiveram acesso a pa-
lestras em plenária e também se dividiram em grupos 
para identifi car as boas práticas a serem replicadas. Fo-
ram abordados temas como transparência, governan-
ça, maior participação de mulheres e indígenas, gestão 
fi nanceira, inovação, empoderamento de organizações 
indígenas, monitoramento e avaliação da efetividade 
dos projetos, formalização de parcerias, fortalecimen-
to de instituições menos estruturadas, entre outros.

Também foram discutidos os desafi os para uma boa 
implementação de projetos, como o planejamento da 

gestão no longo prazo, o fortalecimento das organi-
zações comunitárias, o foco na gestão, assim como o 
fortalecimento da fi scalização e do controle do des-
matamento. Na parte fi nal do seminário, foram abor-
dadas recomendações de diversas naturezas com o 
intuito, por exemplo, de otimizar os recursos dos proje-
tos, respeitar as culturas locais e aproximar ainda mais 
os benefi ciários da gestão do projeto.

Comitê Orientador do Fundo 
Amazônia reúne-se em Brasília

Atividades de fi scalização ambiental e de controle do desmatamento 
foram dispensadas da comprovação de adicionalidade dos recursos

No dia 29 de abril de 2016, realizou-se em Brasília a 
20ª reunião do Comitê Orientador do Fundo Amazônia 
(COFA). Na ocasião, foi aprovado o novo foco de atuação 
do Fundo Amazônia para o biênio 2015-2016, com vistas 
a dispensar, em caráter excepcional, a condicionante de 
adicionalidade de recursos para projetos que visem dar 
continuidade ou aprimorar a fi scalização ambiental e o 
controle do desmatamento. O documento atualizado 
de diretrizes e critérios para aplicação dos recursos desse 
fundo e focos de atuação para o biênio 2015-2016 en-
contra-se no portal (www.fundoamazonia.gov.br).

Durante a reunião foi aprovado o Relatório Anual de 
Atividades do Fundo Amazônia de 2015, que, além de 
ser um instrumento de prestação de contas e de trans-
parência de informações, contém também um relato 
de histórias e aprendizados. O relatório também está 
disponível no portal (www.fundoamazonia.gov.br). 
Também integrou a pauta da reunião a apresentação 

do Ministério do Meio Ambiente sobre os dados do 
desmatamento no último ano fl orestal 2014-2015, com 
a análise das tendências do desmatamento pelos esta-
dos da Amazônia Legal e sua distribuição por catego-
rias fundiárias no período de 2012 a 2015.

Ofi cina de Intercâmbio de Experiências reuniu mais de cem pessoas na 
sede do BNDES
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