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Projeto DGM FIP Brasil 

6ª Reunião Extraordinária do Comitê Gestor Nacional 

Dias 14 e 15 de fevereiro de 2019 - Brasília, DF 

 

Com a presença de todos(as) os(as) seus(suas) representantes comunitários(as), iniciou-

se às 9h40 do dia 14 de fevereiro a 6ª reunião ordinária do Comitê Gestor Nacional (CGN) 

do Projeto DGM/Brasil. Estavam presentes: Januário Tseredzaro Ruri'õ, João Nonoy 

Krikati, Anália Aparecida da Silva, Maria do Socorro Teixeira Lima, Srewe da Mata de 

Brito, Gilberto Barros, Jhonny Martins, Lucely Moraes Pio, Jossiney Evangelista, Mayk 

Arruda, Valcélio Figueiredo e Cristovino Ferreira, do CGN; os representantes do Governo, 

Priscila Feller e Ana Rita Almeida (FUNAI); Rodrigo Medeiros (MMA) e Ari Braga 

(FIP/MMA); a equipe do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas (CAA-NM), 

da Agência Executora Nacional do Projeto (AEN), representada por Álvaro Carrara, 

Aderval Costa Filho, Claudia Calorio, Jhully Thaynara, Paula Lanza, Nívea Pereira  e 

Jussara Pinto; e do Banco Mundial (entidade observadora), nas pessoas de Bernadete 

Lange e Alberto Costa (gerentes do projeto) e Daniella Arruda.  

Após dinâmica conduzida por dona Maria do Socorro, os representantes indígenas 

realizaram uma atividade mística que simbolizou a abertura dos trabalhos da reunião, 

iniciada às 9h10 de 14 de fevereiro. Houve uma rodada de apresentação, com o registro 

das presenças de seu Braulino Caetano dos Santos, coordenador do CAA/NM e articulador 

do DGM na época de implementação do projeto no Brasil (2013-2014), Márcio Santilli (do 

Instituto Socioambiental - ISA), Jayme Siqueira (do Centro de Trabalho Indigenista -CTI) 

e representantes do povo Xavante. 

Daniella Arruda aproveitou a oportunidade para informar a intenção do Banco Mundial de 

apoiar a realização de um evento com os 64 subprojetos contratados. Sr. Braulino sugeriu 

que esta reunião dos subprojetos do DGM ocorra no IX Encontro e Feira dos Povos do 

Cerrado, evento previsto pela Rede Cerrado que juntará diversas iniciativas e 

organizações que lutam em prol da conservação do Cerrado brasileiro. "É importante 

marcar este ano com propostas e respostas positivas; a articulação dos povos é 

importante", disse ele, lembrando que deste modo o CAA/NM se somará à Rede Cerrado 

(e outras organizações) na realização do evento, inclusive no que se refere a prospecção 

e outros acordos para viabilizá-lo. 

A proposta foi aprovada unanimamente pelo CGN, que definiu que o evento acontecerá 

em setembro próximo, preferencialmente na semana na qual se comemora o dia do 

Cerrado (11/09). Jaime informou que o CTI está administrando o Memorial dos Povos 

Indígenas (localizado em Brasília) e colocou o espaço à disposição para a realização do 

evento, lembrando que outros Encontros e Feira dos Povos do Cerrado já foram realizados 

naquele local. 

 



 
 

 
 

Agência Executora Nacional: CAA/NM Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas  

 Solar dos Sertões - Rua Doutor Veloso, nº 151, Centro.  

Montes Claros-MG. CEP: 39400-074 

 (38) 3218-7700 | (61) 34471075  falecom@dgmbrasil.org.br  

Site: www.caa.org.br 

 

Contexto sócio-político 

A abertura da reunião se deu com uma conversa sobre o contexto sócio-político que foi 

conduzida pelo indigenista Márcio Santilli. O ISA, entidade coordenada por ele, realizou 

um levantamento sobre as perdas sofridas pelos povos indígenas, quilombolas e 

comunidades tradicionais nas 5 primeiras semanas do governo Jair Bolsonaro. "O que se 

avançou nos últimos anos (no que se refere aos direitos e deveres de cada um) está em 

cheque!; (...) os movimentos sociais deverão (re)criar passos dentro do governo, 

valendo-se de alguns trunfos", disse, citando o exemplo de Joênia  Uapichana (indígena 

eleita em 2018 pelo estado de Roraima) que poderá proporcionar contatos com outros(as) 

parlamentares. "É importante construir novas alianças e apoios; é importante sermos 

capazes de conversar com os diferentes porque tem muito jogo pela frente", aconselhou. 

Posse da nova coordenadora  

A representante quilombola Lucely  Moraes Pio, que integra a Articulação Pacari, assumiu 

a coordenação-geral do Comitê Gestor Nacional (CGN) do Projeto DGM Brasil,  conforme 

previsto no regimento interno de que a coordenação-geral do CGN terá gestão alternada 

entre Srewe da Mata Brito (que assumiu durante todo o ano de 2018) e Lucely Pio (que 

ficará até o término do contrato do DGM Brasil).  

Lucely agradeceu a todos e manteve o seu compromisso pela defesa e união dos povos 

do Cerrado: “estaremos todos juntos para continuar a nossa tarefa em defesa do Meio 

Ambiente, em defesa do Cerrado”, disse.  

Execução dos subprojetos 

Claudia Calorio apresentou um documento-síntese da atual situação de execução dos 

subprojetos a partir dos relatórios semestrais solicitados pelo CAA para os proponentes. 

Diferente das 2 reuniões anteriores, no qual este panorama foi apresentado diretamente 

no SIGCAA, desta vez as informações foram compiladas em uma planilha que continha 

os percentuais dos progressos físico e financeiro. A síntese do panorama relatado foi a 

seguinte: 

Quanto à execução financeira: Quanto à execução física: 

11 subprojetos tem execução financeira 

acima de 50% 

2 subprojetos possuem registro de 

execução física acima de 50% 

14 subprojetos tem execução financeira 

entre 50 e 20% 

11 subprojetos possuem registro de 

execução física entre 50 e 20% 

13 subprojetos tem execução financeira 

entre 20 e 1% 

11 subprojetos possuem registro de 

execução física entre 20 e 1% 

7 sem execução financeira 21 sem registro de execução física 
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Foram constatados subprojetos com execução financeira acima de 50% e baixo registro 

de execução física. Embora as propostas estejam sendo executadas, é necessário 

comprovação.  

Quanto à apresentação do relatório semestral, solicitação feita a todos os 45 subprojetos 

contratados no primeiro edital e/ou através de carta convite, 17 deles não apresentaram 

o documento (com apenas 4 perguntas) que deveria ter sido preenchido eletronicamente 

no sistema SIGCAA. Este relatório é um item previsto no contrato e, portanto, um 

compromisso que deve ser feito pelos proponentes.  

Além das informações acima, os dados explicitaram, ainda, duas outras situações que 

merecem atenção: a ocorrência de 2 subprojetos sem execução financeira e sem retorno 

do beneficiário (Instituto Kairós e Associação Indígena Maraiwatsede); e iniciativas com 

problemas nas prestações de contas (Associação Ripá e Epotecampo). “  

Sobre os relatórios de progresso não enviados 

Mayk se disse surpreso com os resultados e elogiou a Agencia Executora pelo sistema, 

que agiliza o processo de tomada de decisões. Informou ainda que acha que o processo 

de inserção de dados no SIGCAA não é simples e que talvez esse seja um dos motivos 

que justifica que 17 entidades do primeiro edital não tenham encaminhado os seus 

resultados.  

Srewe atribuiu a falta de retorno/resposta do relatório ao sistema, que parece ser muito 

técnico. “Eu participei do treinamento mas tenho dificuldades”, disse ele. Gilberto Giba 

Tuxá endossou a fala do colega, dizendo que também tem dificuldades. Cláudia informou 

que a AEN realizou uma pesquisa sobre o grau de dificuldade encontrada pelos 

beneficiários no preenchimento do relatório e a resposta foi de que o nível de dificuldade 

era baixo. "Há também o comodismo por parte de alguns", induziu dona Socorro, 

lembrando que as pessoas se acomodam e perdem o interesse por realizar algumas 

tarefas. Cláudia lembrou que algumas justificativas recaem sobre à falta de internet (ou 

sinal muito fraco) em alguns locais, mas estas mesmas entidades não têm problemas no 

uso do whatsapp (que necessita de internet para funcionar). Seja o motivo que for, 

registrou-se o consenso de todos - CGN, representantes do Banco Mundial e AEN - de que 

será necessário instituir medidas que garantam a execução de todos os compromissos 

assinados em contrato pelos proponentes.  

Sr. Braulino ponderou que, em situações mais críticas e que exijam atitudes mais 

drásticas, seja realizada uma visita in locco para entender as dificuldades dos 

proponentes. "Talvez se constate, durante a visita, um outro cenário bem mais fácil de 

resolver", disse ele. Ana Rita complementou o sr. Braulino, propondo uma conversa mais 

objetiva com os subprojetos. Alberto salientou a necessidade de se levar em conta as 

penalidades previstas nos contratos de subdoação assinados entre a AEN e os 

proponentes, que pode levar à suspensão ou mesmo rescisão contratual. 

Ficou definido que a AEN encaminhará uma nova mensagem para as entidades 

proponentes que não responderam ao relatório, dando-lhes um novo prazo para 
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fazê-lo. A mensagem, que será enviada pelo próprio sistema SIGCAA estabelecerá o prazo 

final para o envio do relatório de progresso assim como disponibilizará assistência técnica 

virtual (através de Skype) para esclarecer as dúvidas dos proponentes. Finalizado o prazo, 

a AEN fará nova avaliação sobre a execução dos subprojetos que será compartilhada com 

o CGN e norteará a tomada de novas decisões. 

Quanto à falta de execução dos 2 projetos, o Banco Mundial fez duas sugestões: 1. 

que o CGN entre em contato e explique a importância desse apoio, que poderá ser 

destinado a outra entidade caso não exista a execução do subprojeto; 2. a necessidade 

de se colocar alguém (ou alguma entidade) que ajude na execução. Ficou acordado que 

será realizada uma conversa com o representante da Associação  Maraiwatsede no 

intuito de identificar uma instituição ou pessoa que possa assumir os encaminhamentos 

necessários à execução. Priscila reforçou a necessidade de uma conversa e alinhamento 

de informações com a FUNAI para se pensar numa estratégia de ação, lembrando que se 

trata de uma terra bastante vulnerável, de difícil contato e que realmente carece de um 

interlocutor. 

No que se refere ao Instituto Kairós, a AEN relatou que ocorreram tentativas de contato, 

sem entorno da proponente. Mayk lembrou tratar-se de uma entidade representativa e 

que qualquer resolução/encaminhamento deverá também consultar o povo Krahô. Mayk 

se dispôs a conversar com o Instituto Kairós e intermediar os encaminhamentos com a 

AEN. 

Bernadete sugeriu que seja estabelecida uma data-limite para que a situação destes 2 

subprojetos seja solucionada pois caso algo dê errado ainda haverá tempo hábil para 

destinar o recurso comprometido com estes subprojetos para outra instituição.  

Ficou acordado também que serão realizadas visitas aos subprojetos com problemas 

de execução. A AEN aproveitou para informar que existem visitas agendadas à 

EPOTECAMPO (que apresenta ausência de prestação de contas e que terá a participação 

do CAA/NM e do CGN no dia 16/02/2019). Novas visitas serão agendadas de acordo com 

a necessidade.  

A discussão gerou a análise de outras questões colocadas pelos participantes, como a 

necessidade de revisão/readequação dos projetos da Associação Vyty Cate em virtude de 

problemas locais (relatada por João Nonoy) e do processo do Instituto Terena relatado 

por Valcélio, onde o processo licitatório foi realizado três vezes e em todos estes não 

houve a quantidade mínima necessária de interessados. 

Diante de todas as questões colocadas, o CGN discutiu e aprovou os seguintes 

encaminhamentos: 

. subprojetos que não apresentaram o relatório semestral: será encaminhado um novo 

e-mail, informando um novo prazo para o envio do documento (novo prazo sugerido: 15 

dias). Caso não exista a resposta no período, o proponente será avisado sobre a 

suspensão temporária da execução financeira da proposta até que a pendência seja 

sanada; 
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. AEN passará a adotar o procedimento de visitas in locco nos subprojetos que 

apresentarem problemas (desde eventualidades relacionadas à baixa execução até 

subprojetos com execução física acima de 50% e baixa execução financeira – será feita 

uma análise/avaliação caso a caso); 

. a AEN conversará com a Associação Maraiwatsede sobre a situação do projeto, na 

esperança de identificar, com o representante do projeto, uma saída para viabilizar a 

execução da proposta. Do mesmo modo, Mayk Arruda intermediará o contato com o 

Instituto Kairós em busca de uma solução para o subprojeto proposto para a aldeia Krahô. 

Se os retornos destas tratativas não forem positivos, os subprojetos poderão sofrer 

sanção máxima e serem cancelados; 

Ari sugeriu, ainda, que a AEN aproveite as visitas que ocorrerão inlocco para realizar 

registros audiovisuais que possam ser utilizados na divulgação do Projeto DGM Brasil.  

Avaliação do CGN sob a perspectiva da execução   

Mayk iniciou a avaliação ressaltando os avanços a partir da última reunião, destacando 

que “estamos no caminho certo, mas que precisamos melhorar no contexto da execução”. 

Destacou a necessidade de melhorar a comunicação entre AEN e Subprojetos para não 

ocorrer informações desencontradas. Além da necessidade de respostas mais rápidas e 

mais detalhadas sobre a execução dos subprojetos, do andamento dos processos de 

licitação, gargalos, informando o que depende da AEN, do subprojeto ou do Banco 

Mundial. Além de prazos para a resolução das questões e pendências. Além da 

comunicação e dos prazos, a burocracia dos processos licitatórios constitui também 

motivo de queixa dos beneficiários. Em contraste com a expectativa das entidades 

beneficiárias que conhecem o DGM e participaram das consultas públicas desde 2013, de 

que o DGM seria um processo mais simplificado.  

Cláudia disse que a AEN tem muita tranquilidade para receber as críticas e, 

principalmente, trabalhar com elas. Ela informou que embora tenha ocorrido uma 

reformulação na equipe administrativo-financeira, aonde foram constatados problemas, 

sempre haverá um grau de dificuldade por parte dos proponentes. Foi sugerido que o 

representante do CGN possa contactar os subprojetos do seu estado para entender as 

suas dificuldades e o ajudar nesta mediação. Foi acordado que a AEN fará um 

levantamento da situação do andamento da execução de cada subprojeto e encaminhará 

ao CGN. 

Comunicação 

Paula Lanza, que se desligará do CAA/NM no final de fevereiro/2019, apresentou a 

profissional que a substituirá, Nívea Pereira, que recebeu as boas-vindas do CGN. 

Em cumprimento ao encaminhamento de reunião anterior, foi elaborada uma 

apresentação institucional do DGM que deverá ser mostrada pelos integrantes do CGN 

em todos os eventos que eles participarem.  
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Foi exibido um vídeo-institucional do DGM que ainda está em fase de finalização. Paula 

listou as demais produções audiovisuais que são previstas no contrato da empresa 

contratada (Macaca Filmes). Ari Braga aproveitou a oportunidade e falou sobre o hotsite 

do FIP (no qual há uma aba sobre o Projeto DGM Brasil) e o curta-metragem, que foi 

exibido. Ele reforçou a necessidade do CAA/NM providenciar um material audiovisual 

bonito que ajude na apresentação e captação de recursos para o Projeto DGM Brasil.  

Paula comunicou que está sendo finalizado um novo folder, que terá versões em Inglês e 

Português. Este impresso será entregue a todos os integrantes do CGN para ser 

usado/distribuído em eventos. As camisetas institucionais do DGM foram distribuídas para 

ao CGN. 

A AEN falou também do Atlas que será lançado no segundo semestre. Esta publicação, 

que discorrerá sobre todo o processo do Projeto DGM no Brasil (edital, seleção das 

propostas, categorias identitárias contempladas e diagnóstico sócio-produtivo das 

comunidades beneficiárias), trará também rápidas informações sobre todos os 

subprojetos apoiados (nome, entidade proponente, resumo da proposta, 

localização/estado, categoria identitária, nº de beneficiários, principais resultados, valor 

apoiado). Foi acordado entre os presentes que a elaboração desta publicação contará com 

a participação/acompanhamento de 1 representante de cada segmento do CGN, a saber: 

Tseredzaro, Jhonny e Jossiney. Álvaro comunicou que todos(as) os(as) integrantes do 

CGN receberão também um notebook e que os equipamentos serão repassados na 

próxima reunião. 

Linha de base 

Na manhã do dia 15, o vice-coordenador do DGM Brasil, Aderval Costa Filho, apresentou 

o relatório de dados das iniciativas apoiadas pelo Projeto DGM Brasil. Fruto da análise dos 

dados levantados in locco durante as visitas de checagem dos editais 1 e 2, o documento 

traz informações de caráter sócio-produtivo que serão publicadas no Atlas que o CAA/NM 

lançará no 2º semestre de 2019. 

Mayk lembrou que este trabalho teve a participação do CGN desde a construção das 

visitas de checagem e contou inclusive com a ajuda dos integrantes do CGN que 

participaram das visitas de checagem durante a aplicação dos questionários. 

Apresentação CGN x subprojetos participantes do curso “Restauração do 

Cerrado” 

Aproveitando a presença de representantes de subprojetos apoiados pelo DGM em 

Brasília, foi realizada uma dinâmica de apresentação no final da tarde do dia 14 de 

fevereiro para que todos pudessem se conhecer. Integrantes do CGN, da equipe da AEN 

e os 30 beneficiários presentes se apresentaram e compartilharam expectativas sobre o 

projeto. Eles estão participando do curso “Restauração do Cerrado”, que integra o plano 

de capacitação do Projeto DGM Brasil e que é realizado em parceria com a Embrapa 

/Projeto Bem Diverso, de 13 a 15 de fevereiro de 2019.  

Câmara Técnica 
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Conforme foi deliberado em outubro/2018, houve a realização da primeira reunião da 

Câmara Técnica do CGN com o intuito de se pensar em alternativas para a continuidade 

do Projeto DGM Brasil. Este encontro, que aconteceu no dia 12/02, contou com a presença 

de Srewe, Tseredzaro, Lucely, Mayk e Anália (que participou como convidada), Aderval e 

Jussara (AEN), Ana Luíza Assis e Maíra Smith (colaboradoras do MMA convidadas) e teve 

como pauta uma conversa sobre a participação do DGM Brasil na COP 24 e a apresentação 

da Legislação sobre repartição de benefícios por  Acesso ao Patrimônio Genético e 

conhecimento tradicional associado. 

As solicitações feitas pela Câmara Técnica foram as seguintes: 

. Oferecer atividades de formação ao CGN tendo em vista a participação de seus 

integrantes em eventos diversos, inclusive internacionais, dentro os quais em 2019 se 

destacará a COP25: é consenso entre todos (AEN e CGN) que muitos assuntos de 

interesse (como direitos das Comunidades Tradicionais, Mudanças Climáticas, Gestão 

Territorial, REED+, etc) já serão absorvidos pela formação que será fornecida pelo Projeto 

DGM Brasil em parceria com a  Universidade de Brasília (UnB), mas outros temas poderão 

ser inseridos. Foi destacado também: 

. a necessidade de realizar articulações (com outras instituições) visando ampliar a 

discussão sobre o Cerrado e a participação do DGM/Brasil na COP 25, que acontecerá no 

Chile em novembro/2019; 

. a importância de que um(a) representante da AEN acompanhe o CGN nos eventos, 

principalmente naqueles com possibilidade de captação para que os integrantes do CGN 

possam exercer seu papel político enquanto que o colaborador da AEN  possa tratar de 

questões técnicas e encaminhamentos necessários; 

. o interesse do CGN em participar das reuniões do FIP que pediu ao representante do 

FIP para ser informado sobre a agenda de reuniões no Brasil; 

. promover uma aproximação entre o  CGN/DGM Brasil e entidades da sociedade civil 

participantes do Comitê Gestor do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios (CNPCT, 

CNPI e Condraf) com a finalidade de fazer uma apresentação do Projeto DGM Brasil. 

Pedido MOPIC 

Representantes da Mobilização dos Povos Indígenas do Cerrado (MOPIC) presentes na 

reunião pediram o aumento do valor destinado à eles pelo DGM Brasil. O pedido se deve 

a necessidade de se realizar a contratação de um outro assessor para o projeto (que se 

encarregará das articulações políticas previstas na proposta) e da necessidade de se 

garantir a participação dos povos indígenas do cerrado em outros grupos de articulação 

e controle social, aumentando a presença do Cerrado nestes espaços de representação. 

Priscila endossou o pedido feito por eles, destacando a importância dos Xavante na defesa 

e na história da preservação do Cerrado. O CGN foi unânime em reconhecer a importância 

dos Xavante na luta pelo Cerrado e acolheu o pedido, cuja aprovação depende da análise 

financeira e verificação da disponibilidade de recursos. A MOPIC não soube informar qual 

seria o valor necessário e se comprometeu em encaminhar uma proposta ainda em 
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fevereiro. A AEN se comprometeu em analisar os números assim que o receber, 

lembrando a todos que a deliberação final deverá ser submetida ao CGN, a quem cabe a 

aprovação final. 

Informação Financeira-Orçamentária 

Em seguida a equipe da AEN apresentou a informação financeira-orçamentária atualizada 

até 11/02/2019, com os valores discriminados por categoria e tipo de despesas (conforme 

demonstrado em anexo).  

Plano de Capacitação 

A AEN informou que as atividades do plano de capacitação tiveram início naquela semana, 

com a realização do curso “Restauração do Cerrado” na Embrapa Cenargem, com a 

participação de 15 organizações beneficiárias. Foi informado que a agenda do curso de 

formação do CGN será alterada em virtude da necessidade de acordos finais com a 

Universidade de Brasília (UnB) e que o primeiro módulo da atividade ocorrerá até 

junho/2019. A realização de todas as atividades previstas no plano de capacitação 

apresentado na reunião anterior está garantida. 

Participação em eventos 

Os integrantes do CGN relataram eventos sobre os quais pretendem participar no próximo 

período. À exemplo do ano passado, foi realizada uma solicitação para viabilizar a 

participação no Acampamento Terra Livre (ATL), previsto para a segunda quinzena de 

abril de 2019. 

Registrou-se a presença do coordenador do projeto da Namunkurá Associação Xavante 

(NAX), Pio Tsimnhoropupu, que compareceu à reunião na tarde do dia 15 e que neste 

momento falou brevemente sobre o seu projeto.  

Desligamento de colaboradora 

Findados os assuntos previstos na pauta da reunião, Jussara solicitou a presença dos 

integrantes do CGN para comunicar o seu desligamento do CAA/NM. Ela justificou seu 

afastamento à busca de novas oportunidades, agradecendo a todos(as) pelo rico período 

de convívio, trocas e aprendizado. 

Finalizada esta despedida, a reunião foi encerrada no final da tarde. 

 

Brasília, 15 de fevereiro de 2019. 
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PROPOSTA DE PAUTA
7ª reunião ordinária

Comitê Gestor Nacional
Agosto de 2019



Sugestão de Pauta, 21/08/2019

9h00: Abertura e acolhida

9h25: Leitura e aprovação da ata da reunião passada

10h00: Análise de conjuntura

11h00: Andamento dos subprojetos (síntese do monitoramento, 

avaliação e encaminhamentos)

12h30 às 14h00: Almoço

14h00 às 16h00:     (continuação - andamento dos subprojetos)

16h00 às 16h30:   Café   

16h30 às 18h00: (continuação - andamento dos subprojetos) 

18h00: finalização



08h30 às 10h30: Balanço financeiro do Projeto DGM: 

situação atual e recursos provisionados.

10h30 às 11:30: Plano de Capacitação

11h30 às 12:30 Relatos e participação em eventos:

• Encontro e Feira dos Povos do Cerrado

• Congresso IUFRO

• Colóquio Internacional de povos e comunidades tradicionais.

• COP 25

12h30 às 14h00: almoço

14h00 às 15h30: GIZ/REM

15h30 às 17h00: Encaminhamentos e agenda

Entrega dos notebooks e avaliação do CGN

17h00: Encerramento.

Sugestão de Pauta, 22/08/2019



Monitoramento Subprojetos

Reunião CGN- Montes Claros 21 e 22/08/2019



Subprojetos Concluídos:

A

DGM: Monitoramento Subprojetos Editais 1 e 2

SubP Edital Instituição Progresso 
Financeiro 

Progresso 
Físico 

Encaminhamentos

1 1 Rede Cerrado 104% 83% Saldo R$ -4.902,98

42 1 Associação povo indígena krahô-
kanela -apoinkk

98% 80% Saldo R$ 1.944,44

4 1 Associação Comunitária dos 
Pequenos Criadores do Fecho de 
Pasto do Clemente - ACCFC

Saldo 19.065,95



Subprojetos com execução financeira com mais de 50%

DGM: Monitoramento Subprojetos Editais 1 e 2

ID EDITAL ORGANIZAÇÃO
PROGRESSO 
FINANCEIRO

PROGRESSO 
FÍSICO Encerramento 02/2020

130 Edital 01/dgm brasil

Cooperativa mista dos agricultores familiares, 
extrativistas, pescadores, vazanteiros, assentados e 
guias turísticos do cerrado - coopcerrado 95,00% 53,00% concluí no prazo

47 Edital 01/dgm brasil Associação indígena xacriabá aldeia sumaré peruaçu 91,00% 14,00% concluí no prazo

288 Edital 01/dgm brasil
Associação do movimento interestadual das 
quebradeiras de coco babaçu 86,00% 100,00%

135 Edital 01/dgm brasil
Associação xavante ripá de produtividade e 
etnodesenvolvimento 83,00% 21,00% conclui no prazo

91 Edital 01/dgm brasil
Associação dos pescadores e produtores indigenas 
tuxá appitu 81,00% 7,00% conclui no prazo

99 Edital 01/dgm brasil Associação humana povo para povo brasil 74,00% 23,00% conclui no prazo

30 Edital 01/dgm brasil Coordenação indigena tapaguia 61,00% 28,00% conclui no prazo

85 Edital 01/dgm brasil
Associação indígena aldeia riacho dos buritis  e 
adjacências 61,00% 30,00% conclui no prazo

116 Edital 01/dgm brasil
Associação em áreas de assentamento no estado do 
maranhão - assema 60,00% 43,00% conclui no prazo

120 Edital 01/dgm brasil Associação rede de sementes do xingu 60,00% 25,00% conclui no prazo



Subprojetos com execução financeira com mais de 50%  

DGM: Monitoramento Subprojetos Editais 1 e 2

ID EDITAL ORGANIZAÇÃO
PROGRESSO 
FINANCEIRO

PROGRESSO 
FÍSICO Encerramento 02/2020

134
Edital 01/dgm
brasil

Associação das comunidades indígenas da terra 
ubawawe 59,00% 35,00% conclui no prazo

16
Edital 01/dgm 
brasil Associação quilombola da comunidade cedro 57,00% 25,00% conclui no prazo

125
Edital 01/dgm 
brasil Instituto terena de educação intercultural 54,00% 0,00% não concluí

28
Edital 01/dgm 
brasil

Associação comunitária da aldeia el betel, terra 
indígena canabrava 54,00% 78,00% conclui no prazo

56
Edital 01/dgm 
brasil

Conselho rural de desenvolvimento comunitário 
dos produtores rural dos produtores rurais da 
fazenda sao modesto 54,00% 54,00% conclui no prazo

210
Edital 02/dgm 
brasil Ajina - associação de jovens indígenas nambiquaras 53,00% 0,00% conclui no prazo



Subprojetos com execução financeira entre 50% e 20%

DGM: Monitoramento Subprojetos Editais 1 e 2

ID EDITAL ORGANIZAÇÃO
PROGRESSO 
FINANCEIRO

PROGRESSO 
FÍSICO Encerramento 02/2020

75
Edital 01/dgm
brasil

Associação de educação do campo do território 
kalunga e comunidades rurais 46,00% 30,00% conclui no prazo

142
Edital 01/dgm
brasil Associação culta kor 45,00% 66,00% não concluí

216
Edital 02/dgm
brasil Centro de trabalho indigenista (cti) 45,00% 40,00% conclui no prazo

88
Edital 01/dgm 
brasil Namunkurá associação xavante (nax) 44,00% 0,00% conclui no prazo

218
Edital 02/dgm 
brasil Central veredas 43,00% 0,00% conclui no prazo

117
Edital 01/dgm 
brasil Centro de trabalho indigenista (cti) 42,00% 0,00% conclui no prazo

25
Edital 01/dgm 
brasil

Associação estadual dos pequenos agricultores e 
agricultoras familiares de minas gerais – aepaf/mg 40,00% 27,00% não concluí

179
Edital 02/dgm 
brasil

Associação dos pequenos produtores rurais 
indiginas fulni-o agrovila 05 38,00% 0,00% conclui no prazo

55
Edital 01/dgm 
brasil

Instituto interdisciplinar de estudos e pesquisas 
em sustentabilidade - instituto sustentar 37,00% 33,00% conclui no prazo

98
Edital 01/dgm 
brasil Associação indígena nrõzawi 37,00% 20,00% conclui no prazo



Subprojetos com execução financeira entre 50 a 20% 

DGM: Monitoramento Subprojetos Editais 1 e 2

124 Edital 01/dgm brasil Instituto pro terra 36,00% 18,00% conclui no prazo

90 Edital 01/dgm brasil Cooperativa central do cerrado 35,00% 14,00% conclui no prazo

105 Edital 01/dgm brasil
Alternativas para pequena agricultura no tocantins  
(apa-to) 34,00% 58,00% conclui no prazo

113 Edital 01/dgm brasil Associação do centro de tecnologia alternativa (cta) 31,00% 23,00% conclui no prazo

45 Edital 01/dgm brasil

Cooperativa de trabalho de prestação de serviços 
para o desenvolvimento rural sustentável da 
agricultura familiar 30,00% 48,00% conclui no prazo

143 Edital 01/dgm brasil Associação aliança dos povos do roncador 28,00% 17,00% conclui no prazo

123 Edital 01/dgm brasil Casa de cultura karajá 27,00% 0,00% não concluí

100 Edital 01/dgm brasil Instituto socioambiental 24,00% 45,00% conclui no prazo

26 Edital 01/dgm brasil
Associação regional das produtoras extrativistas do 
pantanal 22,00% 33,00% conclui no prazo

61 Edital 01/dgm brasil
Associação da comunidade negra rural do quilombo 
ribeirão da mutuca 22,00% 0,00% conclui no prazo

110 Edital 01/dgm brasil
Associação  da comunidade negra rural quilombola 
de são miguel 21,00% 20,00% conclui no prazo

250Edital 02/dgm brasil
Cooperativa interestadual das mulheres 
quebradeiras de coco babaçu - cimqcb 20,00% 31,00% conclui no prazo



Subprojetos com execução financeira entre 20% e 1%

DGM: Monitoramento Subprojetos Editais 1 e 2

ID EDITAL ORGANIZAÇÃO
PROGRESSO 
FINANCEIRO

PROGRESSO 
FÍSICO

Encerramento 
02/2020

71
Edital 01/dgm 
brasil

Associação educação, ecologia e solidariedade 
amanu 14,00% 32,00% conclui no prazo

127
Edital 01/dgm 
brasil União indígena xerente - unix 13,00% 6,00% não concluí

170
Edital 02/dgm 
brasil

Aecien - associação etno-cultural indígena 
enawene nawe 13,00% 0,00% conclui no prazo

224
Edital 02/dgm 
brasil Associação de pais e mestres indígena krikati 12,00% 0,00% não concluí

211
Edital 02/dgm 
brasil

Associação de artesãos extrativistas do 
povoado mumbuca - aaepm 8,00% 0,00% conclui no prazo

3
Edital 01/dgm 
brasil

Associação  maraiawatsede da terra indígena 
maraiwatsede 8,00% 0,00% não concluí

108
Edital 01/dgm 
brasil Associação hanaiti yomono 7,00% 0,00% conclui no prazo

181
Edital 02/dgm 
brasil Rede de apoio e incentivo socioambiental 5,00% 0,00% não concluí



Subprojetos com execução financeira entre 20% e 1%

DGM: Monitoramento Subprojetos Editais 1 e 2

93
Edital 01/dgm 
brasil Associação indígena pyka mex 4,00% 0,00% conclui no prazo

166
Edital 02/dgm 
brasil

Associação da comunidade indígena  
kaxixó - acik 3,00% 0,00% conclui no prazo

2
Edital 01/dgm 
brasil

Associação  nacional quilombola para 
cooperação -negra anastacia 2,00% 0,00% conclui no prazo

139
Edital 02/dgm 
brasil

Federação das comunidades 
quilombolas do estado de minas  
gerais (n’golo) 2,00% 0,00% não concluí

109
Edital 01/dgm 
brasil

Associação regional das mulheres 
trabalhadoras rurais do bico do 
papagaio - asmubip 1,00% 0,00% não concluí

201
Edital 02/dgm 
brasil

Associação comunitária indígena da 
aldeia nova - município de amarante 
do maranhão 1,00% 0,00% conclui no prazo



Subprojetos com execução financeira entre 20% e 1%

DGM: Monitoramento Subprojetos Editais 1 e 2

129
Edital 01/dgm 
brasil Instituto kairós - ética e atuação responsável 0,00% 0,00%cancelar

212
Edital 02/dgm 
brasil

Associação remanescente quilombolas de pedra 
preta 0,00% 0,00%conclui no prazo

74
Edital 01/dgm
brasil

Assoc vyty cati das comunidades timbira do 
maranhão e tocantins 0,00% 0,00%não concluí

173
Edital 02/dgm 
brasil

Associação dos agricultores e agricultoras 
familiares das comunidades aguaçu, monjolo e 
são manoel do pari. 0,00% 0,00%não concluí

195
Edital 02/dgm 
brasil Associação xavante warã 0,00% 0,00%não concluí

263
Edital 02/dgm 
brasil

Centro maranhense de estudos socioambiental 
e assessoria rural - cemeaar 0,00% 0,00%não concluí

241
Edital 02/dgm 
brasil Associação quilombola do gorutuba 0,00% 0,00%não concluí

169
Edital 02/dgm 
brasil

Associação dos pescadores da ilha das canárias -
apecic 0,00% 0,00%conclui no prazo

268
Edital 02/dgm 
brasil

Associação indígena myky waypjatápja 
mananukje'y 0,00% 0,00%não concluí



Síntese da Situação dos Subprojetos Edital 1 e 2:
• 3 subprojetos concluídas as atividades físicas

• 16 subprojetos tem execução financeira e 9 execução física acima de 50%

• 22 subprojetos tem execução financeira e 20 execução física entre 50 e 
20%

• 14 subprojetos tem execução financeira e 6 execução física entre 20 e 1%

• 9 subprojetos com execução financeira de 0% e 29 execução física  
(destes somente 3 não tem processos licitatórios abertos: 
Maraiwatesede; Kairós, Myky)

• 44 subprojetos concluem no prazo de 28/02/2020. Meta é 70%

• 17 subprojetos não concluem. Novo prazo proposto 30/05/2020

Observação:
 Tem 172.781,45 em adiantamentos, para 35 subprojetos. Isso não é considerado 

despesa, portanto o SIGCAA não registra.

DGM: Monitoramento Subprojetos Editais 1 e 2



Encaminhamentos para diversas situações:

1- Subprojetos que não tem processos licitatórios em aberto:

 Kairós – pediu encerramento do subprojeto em 05/2019 e em
08/2019 voltou a pedir continuidade. Nossa proposta é de manter
o cancelamento

 Maraiwatesede- 06/2019 foi fechado a contratação de um técnico
operacional, que desistiu. Foi indicado outro e estamos fechando
nova estratégia

 Myky – foi dado prazo até 29/08 para apresentarem um plano de
ação, especificação dos insumos, cartas de anuência para a técnica
operacional, etc. Senão cumprirem com o prazo a proposta é de
cancelamento

DGM: Monitoramento Subprojetos Editais 1 e 2



Encaminhamentos para diversas situações:

2- Situação dos subprojetos que demandam suplementação:

 Subprojeto 55 Sustentar- o valor total para instalação 
R$120.800,00 necessário suplementação de até R$ 52.000,00

 Subprojeto 75 Kalunga- até R$ 15.000,00

 Subprojeto Rede Cerrado- concluiu com saldo R$ -4.902,87

Total demandado para ser suplementado = R$ 71.902,87

DGM: Monitoramento Subprojetos Editais 1 e 2



Encaminhamentos para acelerar a execução:

1- Situação das Obras:

 7 obras em execução- Será contratada um técnico em edificações
para apoiar e execução e regularizar a situação

 15 planejadas- 4 serão licitadas e 11 os próprios subprojetos irão
construir, com apoio do técnico

2- Situação de plantios 2019:

 Já foram levantados todos os subprojetos e as especificações
técnicas e aquisições devem ser concluídas até 10/2019 para terem
início em 11/2019

3- Todos os subprojetos estão sendo contactados, para concentrar a
execução

DGM: Monitoramento Subprojetos Editais 1 e 2



Obrigado!
CAANM- Agência Executora Nacional

DGM Brasil



Visitas de Monitoramento

Reunião CGN- Montes Claros 21 e 22/08/2019



DGM: Monitoramento Subprojetos Editais 1 e 2

c MUNICIPIO Nº ORGANIZAÇÃO PROPONENTE PERÍODO CGN-BM RE
SP

MA Jenipapo
dos Vieiras

28 Associação Comunitária da Aldeia El 
Betel,
Terra Indígena Canabrava

14 a 18/10 Álvaro

TO Abreulândia 142 Associação Culta Kor 02 a 06/09 – 03/09 Álvaro 

TO Tocantínia 98 Associação Indígena Nrõzawi 02 a 06/09 – 04 a 06/09 Álvaro

TO Tocantínia 127 União Indígena Xerente - UNIX 02 a 06/09 – 04 a 06/09 Álvaro

MT Paranatinga 30 Coordenação Indigena Tapaguia De 16-22/10 Aderval

MT Santo 

Antônio do
Leste

134 Associação das Comunidades 

Indígenas da Terra Ubawawe

De 16-22/10 Aderval

MT Canarana 100 Instituto Socioambiental De 16-22/10 Aderval

MT Canarana 120 Associação Rede de Sementes do Xingu De 16-22/10 Aderval

MT Canarana 135 AssociaçãoXavante Ripá de
Produtividade e
Etnodesenvolvimento

De 16-22/10 Aderval

MT Rib.
Cascalheira

3 Associação Maraiawatsede da Terra
Indígena Maraiwatsede

De 16-22/10 Aderval

MT SãoFélixdo
Araguaia

123 Casa de Cultura Karajá De 16-22/10 Aderval

BA Serra do
Ramalho

99 Associação Humana Povo para Povo 
Brasil

01 a 03/10 Álvaro

MG Jenipapo de 

Minas

25 Associação Estadual dos Pequenos
Agricultores eAgricultoras
Familiares de Minas Gerais –
AEPAF/MG

29 a 30/8 Álvaro



Obrigado!
CAANM- Agência Executora Nacional

DGM Brasil
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DGM Brasil

ORÇAMENTO GERAL - ACORDO DE SUBDOAÇÃO - TF 018765BR 

US$ Média de desembolsos (até julho de 2019) = US$ 3,5608
Rendimento da aplicação financeira  (até julho de 2019) R$ 172.183,32
** BB Automático Empresa / Investimentos Fundos - CDB

COMPONENTES CATEGORIAS U$ R$
Componente I

Subcomponente IA 1A $                            2.925.000,00 R$                 10.415.340,00 

Subcomponente IB 1B $                            1.575.000,00 R$                   5.608.260,00 

Componente II 2 $                               800.000,00 R$                   2.848.640,00 

Componente III 3 $                               418.475,00 R$                   1.490.105,78 

Componente III 4 $                               781.525,00 R$                   2.782.854,22 

Total Geral $                            6.500.000,00 R$                 23.145.200,00 



Componente 1 A - Iniciativas Comunitárias

DGM Brasil

Subcomponente IA Acordo Subdoação (R$) Acordo Subdoação (US$)

Projetos 1º Edital R$               7.111.418,63 $                            1.997.140,71 

Apoios Institucionais R$                   449.200,00 $                               126.151,43 

Projetos 2º Edital R$               2.269.468,49 $                               637.347,92 

TOTAL R$               9.830.087,12 $                            2.760.640,06 

Saldo a depender do câmbio
provisão mínimo 50 mil dólares.



Subcomponente 1 A - Iniciativas Comunitárias

Despesas + Contratados + Adiantamentos = R$ 4.897.111,72

Estimativa de Custos Consultorias com processos em andamento = R$ 143.334,89

DGM Brasil

Plano Operativo Anual (POA) 
2019

Executado 1º Semestre de  
2019 (30/06)

Executado acumulado 
até 16/08/2019 

Valores planejados 
(contratado)  com 

produtos ou bens a 
serem entregues -

processos licitações + 
coordenadores 

Adiantamentos 
realizados a 

serem prestados 
contas ou 

lançados como 
despesas 

R$ 
6.049.284,94 R$               1.376.491,57 

R$                         
3.803.790,45 

R$                       
920.539,82 

R$                           
172.781,45 



Subcomponente 1 B – Treinamento e Acompanhamento Técnico

DGM Brasil

Subcomponente IB (US$) (R$)

Oficinas de divulgação do projeto e do edital $               147.202,88 R$                     524.160,00 
Realizar visitas técnicas para checagem das MIs, das Salvaguardas e construção
do Marco Zero e Marco I

$                 40.440,35 R$                     144.000,00 

Realizar oficinas de elaboração de projetos $               124.311,95 R$                     442.650,00 
Realizar visitas técnicas para treinamento em monitoramento e
acompanhamento técnico

$                 99.502,23 R$                     264.094,00 

Equipe $             1.163.542,83 R$                  3.858.279,30 

TOTAL $                 1.575.000 R$                  5.233.183,30 

POA 2019 x EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 16 DE AGOSTO DE 2019 

Plano Operativo Anual (POA) 2019
Executado 1º 

Semestre de  2019 
(30/06)

Executado acumulado até 
16/08/2019 

R$ 1.427.943,10 R$  325.075,05 R$   2.774.011,62 



Subcomponente 2 – Capacitação e Fortalecimento Institucional

DGM Brasil

Componente II (US$) (R$)

Seminário REDD+ temas 112.790,65 R$                     401.624,93 
Oficina REDD+ 5.599,76 R$                      19.939,63 
Intercâmbio CGN: MISSÕES + DGM Indonésia 4.051,18 R$                      14.425,43 
Intercâmbio/Temas 25.533,59 R$                      90.920,00 
Pequenos apoios Redes/Capacitações e 
Intercâmbios/Encontros/Reuniões/Colóquio

71.079,53 R$                     253.100,00 

Estratégia de Comunicação DGM 76.878,79 R$                     273.750,00 
Plano de Capacitação 447.899,35 R$                  1.594.880,00 

Serviço de capacitação 56.167,15 R$                     200.000,00 

TOTAL $               800.000,00 R$                  2.848.639,99 

POA 2019 x EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 16 DE AGOSTO DE 2019 

Plano Operativo Anual (POA) 2019
Executado 1º Semestre de  

2019 (30/06)

Executado acumulado até 
16/08/2019 

R$                                                                                                                           
2.148.931,00 R$                   331.776,68 R$                         1.257.325,69 



Subcomponente 3 – Gestão, Monitoramento e Avaliação

DGM Brasil

Componente III - Gestão, Monitoramento e Avaliação (Categoria 3/4) (US$) (R$)

Reuniões do CGN 153.521,40 R$                     546.659,01 

Reuniões Equipe Chave/Apoio 30.554,93 R$                     108.800,00 

Seminário Avaliação Projetos 84.944,39 R$                     302.470,00 

Reuniões nacionais e internacionais do DGM: Global Workshop DGM, Reunião
REDD MMA, Câmara consultiva

20.557,18 R$                      73.200,00 

Capacitações Equipe: treinamento Banco Mundial 15.816,67 R$                      56.320,00 

Equipe Técnica de Apoio + estagiário 708.964,00 R$                  2.524.479,00 

Despesas Administrativos: Telefone, escritório Brasília, Cartuchos/suprimentos,
internet despesas bancárias, publicação editais, vistos membros CGN, material de
consumo.

42.549,99 R$                     151.512,00 

Bens e equipamentos + Serviços/ Sistema de Gestão/Auditoria 91.361,49 R$                     325.320,00 

Visitas técnicas para checagem e construção do Marco Zero E Marco 1 (CUSTOS
OPERACIONAIS)

51.729,95 R$                     184.200,00 

Visitas técnicas - Monitoramento e acompanhamento técnico (CUSTOS
OPERACIONAIS)

0,00 R$                                  -

TOTAL $                  
1.200.000,00 

R$                         
4.272.960,01 



Subcomponente 3 – Gestão, Monitoramento e Avaliação

DGM Brasil

POA 2019 x EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 16 DE AGOSTO DE 2019 
Categoria 

Plano Operativo Anual (POA) 2019
Executado 1º Semestre 

de  2019 (30/06)

Executado acumulado até 
16/08/2019 

3 R$   210.850,00 R$                     82.224,25 R$ 607.909,28 

4 R$   506.120,01 R$                   338.472,82 R$ 2.258.661,96 
TOTAL

R$      716.970,01 R$                   420.697,07 R$ 2.866.571,24 





Plano de Capacitação 
2018-2020

Período: agosto de 2018 a agosto de 2019



Estratégia

Capacitação do DGM/FIP/Brasil: estratégia participativa de
capacitação e fortalecimento institucional, que visa o
empoderamento dos Povos Indígenas, Comunidades Quilombolas e
Tradicionais (PICTs) do Cerrado, além de promover a compreensão
do processo de etnodesenvolvimento para a redução de
vulnerabilidades sociais, culturais, ambientais e climáticas.



Objetivos

 Melhorar habilidades organizacionais, técnicas, gerenciais, políticas e de
comunicação;

 Ampliar a capacidade de acesso a diferentes fontes de recursos
financeiros para investimentos em atividades voltadas a gestão
territorial, florestal e ambiental por PICTs;

 Fortalecer e qualificar a ação do CGN e dos subprojetos;

 Possibilitar a constituição de um espaço de reflexão e diálogo sobre as
mais importantes temáticas-alvo do DGM;

 Envolver parceiros locais/regionais e nacionais, de acordo com os temas
e redes já constituídas.



Organização

Eixos Temáticos 
Cursos

 Eixo 1:  Base legal e controle social 

 Curso 1. Sustentabilidade socioambiental e incidência política 
(acontecendo)

 Eixo 2: Conservação e meio ambiente

 Curso 2. Mudanças climáticas e a política de REDD+ (aconteceu)

 Curso 3. Restauração de áreas degradadas no Cerrado (aconteceu)

 Curso 4. Energia Fotovoltaica (Solar).



Organização

Eixos Temáticos  
Cursos

 Eixo 3: Produção e mercado

 Curso 5. Produção Agroecológica;

 Curso 6. Agroindústria (aconteceu)

 Curso 7. Diversificação de Mercado.

 Eixo 4: Formação de lideranças e gestão de projetos

 Curso 8. Formação de Lideranças voltada para mulheres;

 Curso 9. Elaboração de projetos e Sistema de Gestão DGM/Brasil
(aconteceu)

 Curso 10. Comunicação.



Organização

Eixos Temáticos  
Cursos

 Eixo 5: Eventos e seminários: 

 Evento 1. 3º Congresso Internacional Povos Indígenas da América 
Latina (CIPIAL); 

 Evento 2. Colóquio Internacional de PICTs; evento (Oficina sobre 
turismo de base comunitária para povos indígenas, quilombolas e 
comunidades tradicionais).

 Evento 3. Seminário final de avaliação e entrega de resultados. 
(instituições que compuseram o seminário integrador -
preparatório do DGM)



Metodologia

A metodologia participativa:

 insere uma visão de mundo e uma forma de trabalhar que
considera o conhecimento como algo produzido coletivamente,
num processo dinâmico.

 unidade metodológica centrada na participação-ação-construção
ativa, análise de experiências dos grupos participantes.



Instrumentos
Metodologico

 Trabalhos em grupo

 Fortalecimento da participação ativa ente os participantes

 Dinâmicas

 Diversificação dos (as) facilitadores (as)

 Trocas de experiências

 Reconhecimento do ambiente (Embrapa, UNB, AEFA –visitas 
guiadas)

 Avaliação (tablets e no encerramento das oficinas)

 Pen drive com os conteúdos



OFICINAS 
REALIZADAS



Elaboração de projetos



Elaboração de 
projetos

 Formato: 03 Oficinas de 3 dias  

 Carga horária: 24hs cada oficina

 Realização: 

Montes Claros (7 a 10 de agosto de 2018) = 16 participantes

Cuiabá (21 a 24 de agosto de 2018) = 16 participantes

Brasília (28 a 31 de agosto de 2018) = 20 participantes

 Parceria/Execução: Equipe DGM/CAA – Montes Claros



Elaboração de 
projetos

 Objetivo: elaboração final em formato de projeto das propostas
selecionadas através da manifestação de interesse; análise da
viabilidade econômica das iniciativas; capacitação para a gestão
adm-fin sob as diretrizes do Programa DGM/Brasil e da AEN.

 Conteúdo: aprimoramento das manifestações de interesse
encaminhadas; elementos para análise de viabilidade
econômica/sustentabilidade do projeto; gestão administrativa e
financeira.



Oficina de elaboração 
de projetos 

Montes Claros –MG
7 a 10 de agosto de 

2018



Oficina de elaboração 
de projetos

Cuiabá - MT
21 a 24 de agosto de 

2018



Oficina de elaboração 
de projetos

Brasilia –DF
28 a 31 de agosto de 

2018



Oficinas para operar o 
Sistema de Gestão 

DGM/Brasil



Sistema de Gestão 
DGM/Brasil

 Objetivo: Apoiar os representantes das iniciativas do DGM no uso
de sistema de gestão, especificamente no módulo entidade.
Ampliar as competências de gestão técnica, financeira e
administrativa dos projetos.

 Conteúdo: uso do sistema de gestão DGM- SIGCAA; recursos de
alimentação do sistema, acompanhamento do desempenho do
progresso físico financeiro, acompanhamento de progresso por
atividades previstas em cada iniciativa, construção de relatórios
semestrais e finais.



Sistema de Gestão 
DGM/Brasil



Sistema de Gestão 
DGM/Brasil

 Formato: 05 Oficinas de 3 dias  

 Carga horária: 24hs cada oficina

 Participantes:

1º - 24 a 26 de setembro de 2018 = 10 participantes

2º - 28 a 30 de setembro de 2018 = 07 participantes

3º - 02 a 04 de outubro de 2018 = 11 participantes

4º - 05 a 07 de novembro de 2018 = 06 participantes

5º - 09 a 11 de novembro de 2018 = 06 participantes

 Local de realização: Montes Claros 

 Parceria/Execução: Equipe DGM/CAA – Montes Claros



Restauração de Áreas 
Degradadas no 
Cerrado (Eixo 2)



Restauração de 
Áreas Degradadas 
no Cerrado (eixo 2)

 Data: 13, 14 e 15 de fevereiro de 2019.

 Formato: 01 oficina de 3 dias com atividades práticas 

 Carga horária: 24 horas (oficina)

 Participantes: Subprojetos + parceiros = 38 pessoas

 Local de realização: Brasília- Embrapa

 Parceria/Execução: EMBRAPA Cerrado



Restauração de 
Áreas Degradadas 

no Cerrado
(Eixo 2)

Objetivo: Qualificar as iniciativas em andamento de restauração de
áreas degradadas dos projetos apoiados pelo DGM.



Restauração de 
Áreas Degradadas 

no Cerrado
(Eixo 2)

Conteúdos trabalhados: histórico de ocupação da paisagem no Cerrado;
ecologia dos campos e savanas/Cerrado, reprodução das plantas,
perturbações naturais e regeneração; Prática de medição da diversidade e
cobertura do estrato rasteiro do Cerrado; Características do Cerrado,
impactos antrópicos e suas implicações para a restauração; Troca de
experiências sobre restauração entre os participantes; Sementes do Cerrado,
identificação, características e estratégias de estabelecimento; Coleta
beneficiamento e armazenamento de sementes do Cerrado ; Prática de
coleta e beneficiamento de sementes; Métodos de restauração do Cerrado;
Controle de erosão; Monitoramento do sucesso da restauração; treinamento
em técnicas de coleta, armazenamento e processamento de frutos e
sementes de espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas, bem como o plantio
direto com diferentes técnicas e no controle de erosão. Análises de
experiências de restauração em áreas degradas.



Restauração de 
Áreas Degradadas 

no Cerrado
(Eixo 2)

Painéis de apresentação por projetos 
da sua área de restauração 



Restauração de 
Áreas Degradadas 
no Cerrado (eixo 2) 

Fotos

Tecnologias de restauração 
de áreas degradas



Restauração de Áreas 
Degradadas no 
Cerrado (Eixo 2) 

Fotos

Visita herbário 
da EMBRAPA



Agroindústria COOPAAV

ASSEMA



Agroindústria

 Data: 13 a 15 de maio de 2019

 Formato: 01 oficina  de 3 dias

 Carga horária: 24hs

 Participantes: Subprojetos  + parceiros = 33 pessoas

 Local de realização: AEFA – área de experimentação e formação 
agroecológica/CAA

 Parceria/Execução: Central do Cerrado, Cooperativa Grande  Sertão e AEFA 

 Facilitadores: Fábio (Cooperativa Grande Sertão), Mayk (Central do  
Cerrado).

 Convidados: Embrapa agroindústria – RJ e Programa BemDiverso



Agroindústria
(Eixo 3

Objetivos: apresentar possibilidades para os PICT’s de agregação de valor à
produção primária, melhorando a renda e as condições de vida, bem como contribuir
para o desencadeamento de boas práticas de produção.

Trabalhos de grupo

Visita guiada pela AEFA



Agroindústria

Conteúdo: Licenciamento ambiental; regularizações e normais fiscais e
sanitárias; infraestruturas adequadas como layout da unidade e equipamentos
mínimos necessários; atores envolvidos na produção, formas de participação e
gestão comunitária de empreendimentos, práticas sanitárias e embalagem.

Visita à fabrica de processamento de frutas da Coop. 
Grande Sertão. Participantes tiveram a oportunidade 
de contribuir no processamento do cajá. 



Agroindústria

Conteúdo: Licenciamento ambiental; regularizações e normais fiscais e
sanitárias; infraestruturas adequadas como layout da unidade e equipamentos
mínimos necessários; atores envolvidos na produção, formas de participação e
gestão comunitária de empreendimentos, práticas sanitárias e embalagem.

Visita à fabrica de processamento de frutas da Coop. 
Grande Sertão. Participantes tiveram a oportunidade 
de contribuírem no processamento do cajá. 



Veredas da 
Terra

Apresentação 
empreendimentos

Xakriabás

Agroindústria



Agroindústria

Noite cultural

Participantes contribuindo com as 
dinâmicas durante o curso



Agroindústria

https://www.caa.org.br/biblioteca/noticia/beneficiamento-da-producao-da-agricola-
familiar-e-tema-de-capacitacao-em-montes-claros



Sustentabilidade 
Socioambiental e Incidência 

Política de Povos e 
Comunidades Tradicionais 



Sustentabilidade 
Socioambiental e 
Incidência Política 

 Formato: Curso de extensão: 4 módulos de 40 horas cada módulo 

 Carga horária: 160 horas

 Participantes: CGN + subprojetos  = 32 pessoas

 Local de realização: Campus UnB - Brasília

 Parceria/Execução: UnB Brasília



Sustentabilidade 
Socioambiental e 
Incidência Política

 Objetivo: Potencializar a atuação de membros do CGN e dos
subprojetos, em prol da sustentabilidade e da defesa de direitos
territoriais de povos e comunidades tradicionais do Brasil, por meio de
formação teórico-prática sobre temas relacionados, o intercâmbio de
experiências e o desenvolvimento de habilidades específicas de
liderança e incidência política.



Sustentabilidade 
Socioambiental e 
Incidência Política 

 Conteúdo: Discussão e construção de conceitos básicos para
entendimento das temática Identidade, Territórios e Direitos de
PICTs; gestão ambiental e territorial e sustentabilidade terras
indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais do Cerrado
brasileiro, tais como, gestão, território, meio ambiente, terra
indígena, proteção, áreas protegidas, entre outra.

 Construção de um conteúdo programático em Parceira com a
UNB – projeto de extensão da Universidade.



Sustentabilidade 
Socioambiental e 
Incidência Política 

(Eixo 1 – 1 º módulo)

Módulo I | Poder e sustentabilidade de povos, 
comunidades e territórios – experiências de 

luta e auto-organização 

 Data: 10 a 14 de junho de 2019.

 Local de realização: MESPT (UNB – Brasília)

 Coordenação: Monica Nogueira

 Objetivo: Trabalhar junto aos participantes a
compreensão crítica do contexto histórico e
político nas conquistas dos povos indígenas,
comunidades quilombolas e comunidades
tradicionais, notadamente as conquistas
territoriais e de uso dos recursos naturais,
buscando ampliar os instrumentos de
autodeterminação desses povos e
comunidades.



Sustentabilidade 
Socioambiental e 
Incidência Política 

(Eixo 1 – 1 º módulo)



Sustentabilidade 
Socioambiental e 
Incidência Política 

(Eixo 1 – 1 º módulo)

Avaliação e sugestões 



Sustentabilidade 
Socioambiental e 
Incidência Política 

(2 º módulo)

 Módulo II | Sociodiversidade (memória, 
identidade, território e ancestralidade), direitos 

conquistados, mecanismos de participação  
controle social e incidência política. 

 Data: 5 a 9 de agosto de 2019.

 Local de realização: (UNB – Brasília)

 Coordenação: Aderval Costa Filho

 Objetivo: Trabalhar junto aos participantes o
desenvolvimento do conceito e caracterização dos
povos e comunidades tradicionais, com ênfase na
sociodiversidade, memória, processos identitários
e na ancestralidade, os direitos assegurados tanto
no âmbito federal quanto nos estados que
integram o cerrado brasileiro, parâmetros de
atuação junto aos povos e comunidades
tradicionais, instâncias de participação e controle
social e análise da conjuntura atual quanto aos
riscos e efetividade dos direitos.



Sustentabilidade 
Socioambiental e 
Incidência Política 

(2 º módulo)



Sustentabilidade 
Socioambiental e 
Incidência Política 

(2 º módulo)



Sustentabilidade 
Socioambiental e 
Incidência Política 

(2 º módulo)

Apresentações dos trabalhos Inter módulos



Sustentabilidade 
Socioambiental e 
Incidência Política 

(Eixo 1 –2 º 
módulo)

🍃Nesta quinta-feira (8), a partir das
19h30, vai ter Canjerê - uma mostra
de produtos de povos e comunidades
tradicionais do Cerrado - no simpático
Armazém Origens! A mostra se realiza
aproveitando a passagem de 30
lideranças PCTs em Brasília. Ela(e)s
estão em formação, no curso de
extensão Sustentabilidade
Socioambiental e Incidência Política,
uma iniciativa do DGM Brasil e
Mestrado em Sustentabilidade junto a
Povos e Territórios Tradicionais
(MESPT), Universidade de Brasília. Na
mostra: fitoterápicos, produtos
agroextrativistas, artesanato xerente,
krikati e kanela. Imperdível!

DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS 



Mudanças Climáticas e 
a Política de REDD+



Mudanças 
Climáticas e a 

Política de REDD+

 Formato: 01 oficina de 3 dias

 Carga horária: 24 horas

 Participantes: subprojetos + parceiros = 22 pessoas. 

 Local de realização: AEFA –Área de Experimentação e Formação 
Agroecológica/CAA

 Facilitador: Ronaldo Weigand Jr.



Mudanças 
Climáticas e a 

Política de REDD+

 Objetivos: Ampliar, aprofundar e promover a informação
qualificada, entre os participantes e parceiros do DGM, sobre
Mudanças Climáticas e a estratégia de REDD+, no contexto
nacional e global, a partir de uma análise crítica e de um diálogo
intercultural, visando um melhor nível de entendimento e maior
incidência política sobre o tema.



Mudanças Climáticas e 
a Política de REDD+



Mudanças 
Climáticas e a 

Política de REDD+

 Conteúdo: Balizamento conceitual e apresentação do histórico da
construção do conceito de REDD+ e de Mudanças climáticas no contexto
nacional e global, problematizando desafios e qualificando a discussão
vigente sobre o tema; O que é REDD+, causas e consequências e suas
implicações práticas na vida dos PICTs; Políticas públicas governamentais e
não governamentais de promoção de REDD+ no Brasil e no mundo.
Regulamentação governamental; Experiências de REDD+ no cerrado; Papel
dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais na definição,
implementação e avaliação dessas políticas e; Instâncias de controle social
e incidência política em REDD+. Resultados de REDD+ para PICTs.



Mudanças Climáticas e 
a Política de REDD+

Trabalho de grupo



Mudanças Climáticas e 
a Política de REDD+ 

(Eixo 2)

Participantes construindo ferramentas pedagógicas/criativas 
para multiplicarem a temática de REDD+ nas 

comunidades/aldeias. 



Mudanças Climáticas e 
a Política de REDD+



Mudanças Climáticas e 
a Política de REDD+



Ferramentas de 
monitoramento

 Lista de presença 

 Certificados

 Fotografias

 Vídeos

 Grupos de whatsap

 Divulgação nas redes sociais

 Atividades intermódulos



Divulgação em mídias sociais



Divulgação em mídias sociais



Divulgação em mídias sociais



Cronograma
(próximos 

cursos)

2019 2020

CURSOS SET OUT NOV DEZ JAN FEV MARÇO ABRIL MAIO

1.Sustentabiliadade e 

incidência política/UnB
14 - 18 02 - 06

2. Energia fotovoltaica CONFIRMAR

3. Produção 

Agroecológica
28/10  ----------- 01/11 02 - 06

4. Diversificação de 

mercado
CONFIRMAR

5. Formação de liderança 

voltada para mulheres

INICIO TÉRMINO

6. Comunicação 8 - 19

7. Colóquio internacional 

PCT/Turismo de base 

comunitária

23 - 27

8. Seminário Avaliação 

final e resultados



Programa REM-MT

REDD for Early Movers

Agosto 2019







4

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA

5 anos de execução (2018 - 2022) 
Gatilho: 1.788 Km2

KfW / BEIS - Doadores 
Recursos: R$200.000.000

FUNBIO – Gestor financeiro

SEMA – Coordena Tecnicamente o Programa REM . Gerencia e formaliza as 
demandas de execução junto aos beneficiários dos subprogramas. 

Governo do Estado de Mato Grosso - Aporta o marco institucional para sua 
implementação através da SEMA e dos demais parceiros executivos (SEAF, SEDEC, 
Casa Civil (SAI), MPE, PGE, EMPAER, SESP, FUNAI, Ouvidoria e Estratégia PCI) 

GIZ - Cooperação Técnica Alemã, apoio com o Subprograma Territórios Indígenas

Projeto  REDD for Early Movers Mato Grosso (REM MT)



REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS

Fortalecimento 

Institucional

40%

Benefício Direto

60%
Fortalecimento 

Institucional

Benefício

Direto



SUBPROGRAMAS

Agricutura Familiar, Povos e 
Comunidades Tradicionais 

(Amazonia)
25%

Agricutura Familiar, Povos e 
Comunidades Tradicionais 

(Cerrado e Pantanal)

12%

Territórios Indígenas
13%

Produção Sustentável, Inovação 
e Mercados

10%

Fortalecimento Institucional
40%





Lei Estadual 9.878/2013
Sistema Estadual de REDD+

Decreto nº 1.689/2018
Comitê Estratégico de Gestão do Programa 

Global REDD Early Movers – REM

FLUXO DE GOVERNANÇA



GRUPO DE COORDENAÇÃO

Territórios
Indígenas

SAI

Fortalecimento
Institucional

SEMA

Agricultura
Familiar

e PCT

SEAF

Produção Sustentável, 
Inovação e Mercados

SEDEC

Coordenação 
Geral

SEMA
PCI

Equipe Administrativa
+10 pessoas

Ponto Focal
Marcos Paulo - EMPAER

+1 pessoa - EMPAER

Consultoria 
Internacional



Fortalecimento Institucional

SEMA
SECRETARIA DE ESTADO

DE MEIO AMBIENTE

Projeto  REDD for Early Movers Mato Grosso (REM MT)



SUBPROGRAMA

Fortalecimento Institucional e Políticas Públicas 
Estruturantes 

Objetiva o aperfeiçoamento do sistema de 
monitoramento e controle do desmatamento ilegal para 
garantir a detecção mais rápida e intervenções mais ágeis. 
Além de apoiar a ampliação da regularização ambiental 
dos imóveis rurais por meio da com a criação de um 
banco de áreas de vegetação nativa, bem como
O subprograma é totalmente integrada com a nova versão 
do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e 
Incêndios Florestais (PPCDIF).

SEMA
SECRETARIA DE ESTADO

DE MEIO AMBIENTE

Projeto  REDD for Early Movers Mato Grosso (REM MT)



ESTRATÉGIA DE REPARTIÇÃO DE 
BENEFÍCIOS

REM

Fortalecimento
Institucional

40%

Subprogramas

60%

SEMA
SEAF

EMPAER
SEDEC

PCI
MPE

FUNAI
SESP

DEMA

BENEFÍCIO 
DIRETO

SEAF
SEDEC

SAI

SEMA
SECRETARIA DE ESTADO

DE MEIO AMBIENTE

Projeto  REDD for Early Movers Mato Grosso (REM MT)



Controle Efetivo do 
Desmatamento 

com 
Responsabilização 

dos Infratores

Fortalecimento 
Institucional 

dos 
Subprogramas

Operacionalizaçã
o do SISREDD+

Fortalecimento Institucional40%

Operacionalização do SISREDD+

Fortalecimento Institucional dos Subprogramas

Controle Efetivo do Desmatamento com 
Responsabilização dos Infratores

Implementação e operacionalização do SISREDD+ 
Fortalecimento do Conselho Gestor de REDD+
Implementação do Sistema de Contabilidade Estadual de REDD+
Implementação da Política Estadual de Mudanças Climáticas

Fortalecimento do Subprograma AF e PCT
Fortalecimento do Subprograma Territórios Indígenas
Fortalecimento do Subprograma Produção Sustentável, 
Inovação e Mercados

Monitoramento da Cobertura Florestal
Fiscalização do Desmatamento e Exploração Ilegal da 
Flora
Responsabilização Ambiental Administrativa, Cível e 
Criminal

4%

5%

14%

18% Gestão administrativa e financeira (FUNBIO), Estratégia 
PCI e Consultoria Internacional.

SEMA
SECRETARIA DE ESTADO

DE MEIO AMBIENTE

Projeto  REDD for Early Movers Mato Grosso (REM MT)



ESTRATÉGIA DE REPARTIÇÃO DE 
BENEFÍCIOS

REM

Fortalecimento
Institucional

40%

Subprogramas

60%

SEMA
SEAF

EMPAER
SEDEC

PCI
MPE

FUNAI
SESP

DEMA

BENEFÍCIO 
DIRETO

SEAF
SEDEC

SAI

SEMA
SECRETARIA DE ESTADO

DE MEIO AMBIENTE

Projeto  REDD for Early Movers Mato Grosso (REM MT)



Agricultura Familiar, Povos e Comunidades Tradicionais

SEMA
SECRETARIA DE ESTADO

DE MEIO AMBIENTE

Projeto  REDD for Early Movers Mato Grosso (REM MT)



Extrativismo de Produtos Não 
Madeireiros

Extrativismo de Sementes 
Florestais

Cadeia da Fruticultura e 
Cultivos Perenes

REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS

Pecuária Leiteira

Desenvolvimento 
Organizacional, Produtivo e 
Comercial

12,7%

7,5%

8,6%

4,4%

3,3%

SEMA
SECRETARIA DE ESTADO

DE MEIO AMBIENTE

Projeto  REDD for Early Movers Mato Grosso (REM MT)

Amazônia

Cerrado e 
Pantanal

25%
12%



Indicador Quantidade

Número de famílias beneficiadas diretamente 14 mil famílias 

Número total de famílias beneficiadas 50 mil famílias

Número de organizações beneficiadas 160 empreendimentos

INDICADORES SOCIOECONÔMICOS DO 
SUBPROGRAMA AFPCT

SEMA
SECRETARIA DE ESTADO

DE MEIO AMBIENTE

Projeto  REDD for Early Movers Mato Grosso (REM MT)



FOCO INICIAL GEOGRÁFICO

SEMA
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DE MEIO AMBIENTE
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Cadeias produtivas
que valorizam a
floresta em pé

Cadeias produtivas 
para restauração 

florestal

Cadeias produtivas que 
exercem pressão sobre 

o desmatamento

Extrativismo
Não Madeireiro

Apicultura

Sementes 
Florestais

Culturas Perenes
Fruticultura

Pecuária
Leiteira

CADEIAS PRODUTIVAS APOIADAS

SEMA
SECRETARIA DE ESTADO

DE MEIO AMBIENTE
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Produção Sustentável, Inovação e Mercado

SEMA
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SEMA
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PECUÁRIA SUSTENTÁVEL













Instituição civil 

privada sem 

fins lucrativos

Criado em 1996, 

a partir de 

doação de 

USD 20 milhões 

do GEF

Parceiro dos 

setores público, 

ministério público, 

empresarial e da 

sociedade civil

Em 23 anos de 

atuação, projetos 

que somam USD 

700m de recursos 

privados em 

benefício do Brasil

Única instituição 

da sociedade civil 

credenciada 

como agência 

nacional  do GEF 

e do GCF no 

Hemisfério Sul F
o

to
: 
F

U
N

B
IO

O FUNBIO



Em 2018, o Funbio foi credenciado 

como única agência nacional privada  

implementadora do GCF, o Fundo 

Verde do Clima.

Desde 2015, o Funbio é uma 

agência nacional implementadora 

do GEF, o Fundo Global para o 

Meio Ambiente.
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AGÊNCIAS

O FUNBIO é a única instituição da sociedade civil credenciada como agência 

implementadora do GCF e do GEF no Hemisfério Sul.



Ser a referência na viabilização de 

recursos estratégicos e soluções para 

a conservação da biodiversidade

Transparência, ética, efetividade,  

receptividade, independência 

intelectual, inovação

Aportar recursos estratégicos para 

a conservação da biodiversidade
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VISÃO

VALORES

MISSÃO



Doações

Projetos financiados por 

recursos com origem em 

doações privadas e acordos 

bi e  multilaterais assinados 

com o governo brasileiro

Obrigações Legais

Projetos financiados por 

recursos com origem em 

obrigações legais, como 

compensações ambientais, 

medidas compensatórias, 

conversões de multas, 

condicionantes de licença 

ambiental, por meio de 

termos de compromisso ou 

de ajuste de conduta –

TACs

Projetos Especiais

Diagnóstico do ambiente 

financeiro e desenho de 

mecanismos e ferramentas 

que viabilizam o acesso a 

fontes novas ou de acesso 

limitado para projetos de 

conservação 
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ESTRUTURA



EM NÚMEROS 

285 projetos apoiados 

234 instituições beneficiadas

27chamadas de projetos 

80 financiadores

1.000 espécies beneficiadas 

332 unidades de conservação apoiadas 



+70 FINANCIADORES 

E PARCEIROS



CONSELHO DELIBERATIVO

16 membros de 4 setores:

¬ 4 Governamental federal 

¬4  Acadêmico

¬ 4 Sociedade civil   

¬ 4 Empresarial 

GOVERNANÇA



Auditoria externa 

independente anual 

desde 1996 

Auditoria interna 

desde 2013

Todos os relatórios aprovados sem ressalva 

disponíveis em funbio.org.br
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| Políticas de salvaguardas 

ambientais e sociais

_avaliação de impacto ambiental e social

_proteção de habitats naturais

_recursos culturais físicos

_reassentamento involuntário

_manejo de pragas

_povos indígenas

_sistema de queixas, controle e 

responsabilidade

| Política de 

prevenção e 

combate à 

lavagem de 

dinheiro

| Política de 

integração de 

gênero
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POLÍTICAS DE SALVAGUARDAS 



ORGANOGRAMA
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

R$13

MILHÕES

R$ 31

MILHÕES

R$ 48 

MILHÕES

R$ 59 

MILHÕES R$ 55 

MILHÕES

R$ 58  

MILHÕES

R$ 81

MILHÕES

valores executados 

R$ 97

MILHÕES

Aumento de 20%
na execução em

relação a 2016
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Execução Direta

• Aquisições e 
contratações 
realizadas via Funbio

• Bens ou serviços 
entregues ao 
solicitante 

Execução Indireta

• Desembolso de 
recursos a terceiros 
selecionados por 
chamada de 
projetos

• Prestação de contas 
efetuadas ao Funbio

• Monitoramento 
técnico e financeiro 
da execução

Execução Integrada

• Apoio a pequenos 
projetos via 
terceiros 
selecionados por 
chamada de 
projetos 

• Regras especiais 
podem aplicar-se 
com N.O. KfW 
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RELATORIA

• Relatórios Semestrais: Técnico e Financeiro 
• Relatórios Anuais: Técnico e Financeiro
• Relatórios Específicos (Auditoria / Salvaguardas) 
• Relatório Final: Técnico e Financeiro

Modelos anexos ao MOP

Projeto  REDD for Early Movers Mato Grosso (REM MT)

Relatório Semestral de Avanço

Relatório Anual de Execução do 
projeto

Relatório Financeiro Anual

Relatório de Execução Físico-
Financeira 

Relatório da Auditoria Financeira 

Relatório de Salvaguardas Projeto 
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