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DGM

Global

Uma iniciativa estabelecida no âmbito do FIP/Programa       
de Investimento Florestal, com a finalidade de conceder 
subsídios destinado aos Povos Indígenas e Comunidades 
Locais (PICL). 

Está apoiando iniciativas em 8 países-piloto do FIP (Brasil; 
Burkina Faso; República Democrática do Congo; Gana; 
Indonésia; Laos; México e Peru).

Visa fortalecer a participação  dessas Populações na 
discussão sobre mecanismo de REDD+ (Redução das 
Emissões por Desmatamento e Degradação) e ampliação da 
conservação, do manejo e aumento dos estoques de 
carbono florestal em nível local, nacional e global.

Quem é quem?



Quem é quem?

Banco 
Mundial

É o BMD (Banco Multilateral de
Desenvolvimento) executor do programa global
do DGM e nessa função dirige todos os
aspectos administrativos e gerenciais do
programa global do DGM, cabendo as
organizações e agências específicas a execução
do DGM no nível mundial e nacional. O Banco
Mundial é, também, o BMD executor do DGM-
BRASIL e, por conseguinte, este projeto está
submetido às suas políticas operacionais de
salvaguardas sociais e ambientais.



Quem é quem?

DGM Brasil

• Se insere no DGM Global e é 
um fundo de apoio aos povos 
indígenas, comunidades 
quilombolas e comunidades 
tradicionais do Cerrado 
Brasileiro, fazendo parte do 
Programa de Investimento 
Florestal (Programa 
DGM/FIP/Brasil). Apoiará 
projetos que evitem o 
desmatamento e a 
degradação do cerrado. O 
Programa DGM/FIP/Brasil 
iniciou os seus trabalhos no 
primeiro semestre de 2015 e 
terá duração de 5 anos. 

Comitê Gestor Nacional

• Formado por representações 
indígenas, comunidades 
quilombolas, comunidades 
tradicionais e o Governo 
Federal

• Composição: 03 
representantes dos Povos 
Indígenas; 03 representantes 
das Comunidades Tradicionais; 
e 03 representantes do 
governo (MMA,  FUNAI e um 
do Comitê Interministerial do 
BIP, além de 01 (um) 
representante do Banco 
Mundial (como observador).

Centro de Agricultura 
Alternativa  do Norte 
de Minas – CAA/NM

• Agência Executora Nacional 
(AEN) e irá fazer a gestão dos 
recursos destinados ao DGM, 
que apoiará os projetos. Foi 
selecionado, por meio de um 
processo competitivo apoiado 
pelo Banco Mundial e 
realizado pelo Comitê Gestor 
Nacional com a assistência do 
Governo do Brasil.

• O CAA/NM é uma organização 
sem fins lucrativos e não 
governamental (ONG) que 
atende aos requisitos 
fiduciários e de salvaguardas 
do Banco Mundial.





Comitê Gestor Nacional



Histórico do processo

DGM/FIP/Brasil

O DGM-BRASIL foi preparado como uma parceria conjunta com os 
principais interessados, ou seja: os Povos Indígenas, Quilombolas e 

Comunidades Tradicionais do Cerrado. Foram realizados:

Três oficinas regionais 
em 2013: Cuiabá- MT; 
Montes Claros – MG; e 

Imperatriz – MA.

Dois seminários 
integradores em 2014

Informação repassada a 
dois fóruns nacionais 
representativos dos 
Povos Indígenas e 

Comunidades 
Tradicionais: CNPCT e 

CNPI



Arranjo Institucional para 

Implementação do Projeto

Deliberativo

CGN -Comitê 
Gestor 

Nacional

Operacional

AEN – CAA/NM 

Decisório 
superior

GSC – Comitê 
Gestor Global



Objetivos do DGM/FIP/Brasilo

Potencializar a participação dos povos indígenas, quilombolas e comunidades 
tradicionais, no bioma Cerrado, na promoção do uso sustentável e na melhoria da 
gestão de suas terras, restauração de ecossistemas, para redução da pressão sobre 
seus recursos naturais e territórios e redução dos efeitos das mudanças climáticas, 
melhorando suas condições de vida

Ampliar e fortalecer a capacidade das organizações representativas dos 
Povos Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais de 
participarem efetiva e qualificadamente de políticas ligadas à mitigação e  
adaptação às mudanças climáticas.

Beneficiar Povos Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais, 
apoiando ações que contribuam para a gestão territorial, florestal e 
ambiental de seus territórios, atividades econômicas sustentáveis e redução 
das vulnerabilidades sociais, culturais, ambientais e climáticas



O DGM/FIP/Brasil tem como 

estratégias de comunicação:

Comunicação

Site: www.dgmbrasil.org.br. 
Mecanismo de Queixa
www.facebook.com/DGMBrasil 
edital@dgmbrasil.org.br



Obrigado(a)!

www.dgmbrasil.org.br

fb.com/DGMBrasil

Telefone: (61) 99137-1955


