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Aprovado apoio ao fortalecimento da 
gestão territorial e ambiental em cinco 

terras indígenas da Amazônia
O projeto será executado pelo Centro de Trabalho Indigenista 

nos estados do Amazonas, do Pará e do Maranhão
A Diretoria do BNDES aprovou, em 28 de setembro, o 
projeto Consolidando a Gestão Territorial e Ambiental 
em Terras Indígenas, proposto pelo Centro de Traba-
lho Indigenista (CTI). Este é o quinto projeto aprova-
do oriundo da Chamada Pública de Projetos Voltados 
ao Apoio a Planos de Gestão Territorial e Ambiental 
em Terras Indígenas, que selecionou nove propostas e 
tem como objetivo central gerar benefícios diretos aos 
povos indígenas da região amazônica no âmbito da 
Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em 
Terras Indígenas (PNGATI).

No valor total de R$ 11.934.540,00, o projeto irá promo-
ver: a implementação de Planos de Gestão Territorial e 
Ambiental (PGTA) na Terra Indígena (TI) Vale do Javari, 
localizada no estado do Amazonas, e nas TIs Krikati e 
Governador, no estado do Maranhão; e a elaboração 
dos PGTAs da TI Andirá-Marau, nos estados do Pará e 
do Amazonas, e da TI Nova Jacundá, no estado do Pará. 
Essas cinco TIs compreendem, no total, 9.375.076 hecta-
res, onde vivem aproximadamente vinte mil indígenas.

O PGTA é um instrumento que materializa o plane-
jamento, pactuado pelo conjunto da comunidade 

indígena envolvida, do uso de seu território para 
fins culturais, ambientais e econômicos, e pode ser 
desenvolvido por TI ou por etnorregião, abarcando 
mais de uma TI. Em geral, desenvolve-se em três ei-
xos temáticos principais, a saber: proteção territorial, 
manejo e uso sustentável de recursos naturais e for-
mação, mas traduz as particularidades de cada con-
texto e as estratégias locais de gestão dos territórios 
indígenas.

Chamada Pública PNGATI – Até o presente momento, 
a Chamada Pública de Projetos Voltados ao Apoio de 
Planos de Gestão Territorial e Ambiental em Terras 
Indígenas teve cinco projetos aprovados pelo BNDES. 
Além do projeto do CTI, tiveram projeto aprovado as 
seguintes instituições: Instituto de Pesquisa e Forma-
ção Indígena (Iepé), Instituto Socioambiental (ISA), 
Operação Amazônia Nativa (Opan) e Associação de 
Defesa Etnoambiental Kanindé. Para informações 
 detalhadas sobre esses e outros projetos apoiados pelo 
Fundo Amazônia, acesse: <http://www.fundoamazo 
nia.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_pt/Esquerdo/ 
Projetos_Apoiados/>.
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Fundo Amazônia recebe delegação da 
Alemanha em visita de avaliação

Alemães visitaram projetos apoiados pelo 
fundo em Mato Grosso e no Pará

Delegação do KfW, banco de desenvolvimento ale-
mão, sediado em Frankfurt, e segundo maior doa-
dor ao Fundo Amazônia, esteve no Brasil entre 29 
de agosto e 8 de setembro, com o objetivo de avaliar 
a atuação do Fundo Amazônia, como subsídio para a 
realização de novo aporte de recursos do KfW para 
o fundo.

A delegação foi liderada por Jens Mackensen, chefe 
da Divisão de Agricultura e Recursos Naturais para a 
 América Latina e Caribe do KfW, acompanhado por 
 Carsten Sandhop, diretor do escritório em Brasília, e por 
 Christian Lauerhass, responsável pelo Fundo Amazônia 
nesse escritório. A coordenadora do programa REDD 
for Early Movers (REM) do KfW, Christiane  Ehringhaus, 
juntou-se ao grupo no decorrer da viagem.

Na semana de 29 de agosto a 2 de setembro, a mis-
são visitou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe) e o Programa Municípios Verdes (PMV), em Be-
lém (PA), a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do 
Mato Grosso, em Cuiabá (MT), o Ministério do Meio 
Ambiente, em Brasília (GO), o Instituto Ouro Verde, 

em Alta Floresta (MT), bem como os projetos imple-
mentados pelos municípios de Alta Floresta e Carlinda 
(MT). De 5 a 8 de setembro foram realizadas reuniões 
no BNDES, no Rio de Janeiro, quando a equipe do Fun-
do Amazônia pôde apresentar em detalhes a situação 
atual do fundo e dos projetos apoiados.

KfW publica avaliação ex post de 
seu apoio ao Fundo Amazônia

Missão alemã de avaliação esteve no Brasil em maio deste ano
O banco alemão KfW, doador do Fundo Amazônia, dis-
ponibiliza no seu website a avaliação ex post de seu apoio 
ao Fundo Amazônia nos últimos anos. São observados e 
classificados cinco aspectos sobre o funcionamento do 
fundo, a saber: relevância, efetividade, impacto, eficiên-
cia e sustentabilidade dos resultados. A média final des-
ses aspectos forneceu uma nota 2 na classificação geral 
da atuação do fundo, segunda melhor em uma escala de 
1 a 6. Isso significa, segundo essa avaliação, que o Fundo 
Amazônia teve um bom desempenho, atingindo plena-
mente as expectativas.

Alguns dos destaques apontados pela equipe de avalia-
ção foram os ganhos de aprendizado alcançados pelo 
BNDES na gestão do fundo e, também, o alinhamento 
do Fundo Amazônia com as políticas florestais brasilei-
ras, em especial o Plano de Ação para Prevenção e Con-
trole do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm).

Confira a avaliação em: <https://www.kfw-entwick 
lungsbank.de/PDF/Evaluierung/Ergebnisse-und- 
Publikationen/PDF-Dokumente-A-D_EN/Brasilien_
Amazonienfonds_2016_E.pdf> (documento em inglês).

Carsten Sandhop, do KfW, em visita a viveiro de mudas em Carlinda (MT)
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