
  

 

FUNDOS DE INVESTIMENTO CLIMÁTICO 

 

29 de novembro de 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE CONCEPÇÃO DO  

MECANISMO DE SUBSÍDIOS DEDICADOS PARA POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES LOCAIS 

A SER ESTABELECIDO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO FLORESTAL 
  



2 

 

INTRODUÇÃO 

 

1. O documento de concepção do FIP, nos parágrafos 38-40, propõe um mecanismo de 

subsídios dedicados a ser estabelecido no âmbito do FIP para fornecer subsídios aos povos 

indígenas e comunidades locais nos países-piloto ou programas-piloto regionais.  Mais 

especificamente, o parágrafo 40 propõe o seguinte: “Os princípios operacionais e prioridades, 

modalidades de financiamento e governança do Mecanismo de Subsídios Dedicados deverão ser 

desenvolvidos por meio de consulta ampla e transparente com os povos indígenas e comunidades 

locais (e respectivas organizações de apoio designadas) em todas as regiões florestais, bem como 

deverão aproveitar as lições aprendidas dos mecanismos existentes.” 

 

2. Em sua reunião de março de 2010, a Subcomissão do FIP aprovou os termos de 

referência e respectivo orçamento para um processo destinado a ajudar os povos indígenas e 

comunidades locais a preparar uma proposta para a concepção do Mecanismo de Subsídios 

Dedicados para Povos Indígenas e Comunidades Locais (DGM). 

 

 

PROCESSO DE CONCEPÇÃO  

 

3. Em conformidade com os “Termos de Referência para o Desenvolvimento de um 

Mecanismo de Subsídios Dedicados para Povos Indígenas e Comunidades Locais ” (FIP/SC.3/5), 

o processo de concepção incluiu, inter alia, o seguinte: 

 

a) Uma revisão básica sobre experiências e lições aprendidas de mecanismos 

nacionais e internacionais de subsídios com metas semelhantes
1
;  

 

b) Apresentação e discussão na Nona Sessão do Fórum Permanente das Nações 

Unidas sobre Assuntos Indígenas (realizadas em 23 de abril de 2010) sobre o 

propósito do mecanismo de subsídios, processo de concepção e perspectivas de 

implementação de uma forma que protegesse simultaneamente tanto as florestas 

como a subsistência, valores e modos de vida dos indígenas. 

 

c) A convocação de quatro reuniões regionais (África, Ásia, América Latina e 

Pacífico) de povos indígenas e comunidades locais, provenientes dos países-

piloto e não piloto do FIP, para discutir princípios, conteúdo e elementos 

estruturais do futuro mecanismo de subsídios em preparação para duas reuniões 

globais convocadas para desenvolver consenso inter-regional na concepção do 

mecanismo. Cada reunião regional chegou a um consenso nas conclusões e 

recomendações constantes de um documento escrito como contribuição para a 

reunião global e para uma ampla revisão, por exemplo, por meio de colocações na 

web.   

 

                                                           
1http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Report%20on%20Granting%20Programs%20

October%202010.pdf 
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d) As reuniões regionais incluíram discussões com representantes de governos de 

cada país-piloto do FIP.  

 

e)  As duas reuniões globais de representantes selecionados dos povos indígenas e 

comunidades locais
2
, realizado em Bangkok, Tailândia de 8 a 10 de abril de 2011 

e em Washington, D.C. de 22 a 24 de maio de 2011. 

 

4. Consultas e revisões subsequentes do material escrito preparado nos workshops globais 

levaram a um projeto de proposta de concepção do DGM, apresentada neste documento.  

 

 

FINALIZAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO MECANISMO DE SUBSÍDIOS DEDICADOS 

 

5. Em sua reunião de junho de 2011, a Subcomissão do FIP revisou um projeto de DGM, 

tomou nota do trabalho em andamento e acolheu com satisfação o progresso realizado na 

finalização da proposta de concepção do Mecanismo de Subsídios Dedicados.  

 

6. A Subcomissão incentivou os povos indígenas e as comunidades locais, em colaboração 

com a Unidade de Administração do CIF e com a Comissão dos MDBs, a preparar uma proposta 

final para a concepção do DGM para ser revisada na reunião seguinte. 
 

7. A Subcomissão solicitou que a proposta de concepção incluísse, entre outros elementos, 

recomendações sobre a forma de operacionalização do DGM, incluindo como os recursos serão 

aprovados e distribuídos. A Subcomissão também solicitou aos MDBs que concluíssem todas as 

revisões internas necessárias para capacitá-los a apoiar o DGM.  

 

8. Solicitou-se aos membros da Subcomissão e observadores que apresentassem 

comentários por escrito sobre o projeto de proposta à Unidade de Administração do CIF o mais 

tardar até 31 de julho de 2011. Solicitou-se também aos povos indígenas e comunidades locais 

que levassem em conta os comentários ao finalizarem a proposta. Foram recebidos comentários 

de um membro da Subcomissão. 
 

9.   Nos últimos meses, os povos indígenas e as comunidades locais, em colaboração com os 

MDBs e a Unidade de Administração do CIF, trabalharam na conclusão da proposta de 

concepção e prepararam os dispositivos de implementação para o DGM.  
 

10. Dois documentos, distintos porém complementares, estão sendo apresentados à 

Subcomissão: 
 

(a) Documento FIP/SC.7/8, “Proposta de Concepção do Mecanismo de Subsídios 

Dedicados para Povos Indígenas e Comunidades Locais”; e   

(b) Documento FIP/SC.7/9, “Proposta Preliminar de Dispositivos de Implementação 

no Âmbito do Mecanismo de Subsídios Dedicados para Povos Indígenas e 

Comunidades Locais”. 

                                                           
2
 Autosselecionados nas respectivas reuniões regionais. 
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11. A proposta de concepção, documento FIP/SC.7/8, está sendo apresentado à Subcomissão 

para revisão com vistas à sua aprovação.  
 

12. O projeto de propostas dos dispositivos de implementação do Mecanismo de Subsídios, 

documento FIP/SC.7/9, foi submetido à Subcomissão para comentários a serem levados em 

conta na preparação da proposta de projeto a ser apresentada à Subcomissão para aprovação. 

 

DECISÃO DA SUBCOMISSÃO DO FIP  

 

13. A Subcomissão aprovou a proposta de concepção no documento FIP/SC.7/8 como estrutura do 

trabalho do Mecanismo de Subsídios Dedicados e tomou nota do pedido de US$ 50 milhões para 

financiar o Mecanismo.  No tocante à distribuição de financiamento proposta, a Subcomissão sugeriu 

que, como as atividades são financiadas e implementadas no âmbito do Mecanismo de Subsídios 

Dedicados, haja uma avaliação periódica de necessidades, a fim de assegurar que os recursos sejam 

utilizados de forma eficiente e eficaz. A Subcomissão tomou nota também dos dispositivos de 

implementação propostos, apresentados no documento FIP/SC.7/9, “Proposta Preliminar de 

Dispositivos de Implementação no Âmbito do Mecanismo de Subsídios Dedicados para Povos 

Indígenas e Comunidades Locais”.  

 

14. A Subcomissão do FIP solicitou ao MDBs e aos representantes dos grupos de povos indígenas e 

comunidades locais que desenvolvessem ainda mais as propostas de projetos/programas requeridas 

para aprovação do financiamento do FIP e operacionalização do Mecanismo de Subsídios Dedicados. 

 

15. No tocante ao componente global do Mecanismo de Subsídios Dedicados, a Subcomissão 

solicitou à Unidade de Administração, aos MDBs e aos representantes dos grupos de povos indígenas 

e comunidades locais que examinassem sinergias com iniciativas semelhantes apoiadas por outras 

instituições de REDD, tais como o FCPF e o Programa da UN-REDD e que apresentassem na 

próxima reunião opções sobre como os programas poderiam ser coordenados de forma custo-

eficiente e considerações referentes à possibilidade de proporcionar a grupos de povos indígenas e 

comunidades locais financiamento para suas iniciativas de REDD+ nos países não piloto do FIP.  
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Programa de Investimento Florestal 

Concepção do Mecanismo de Subsídios Dedicados 

para Povos Indígenas e Comunidades Locais 

 
Introdução 
 
1.  A Seção X do Documento de Concepção do Programa de Investimento Florestal (FIP) estipula o 

seguinte:  
 

“38. É necessária a participação plena e eficaz dos povos indígenas e comunidades locais na 
formulação e implementação de estratégias de investimento do FIP. Essa participação será 
altamente dependente do fortalecimento da capacidade desses grupos de desempenhar um 
papel informado e ativo nos processos nacionais da REDD em geral e processos do FIP em 
particular, bem como do reconhecimento e apoio de seus direitos de propriedade, funções 
de custódia das florestas e sistemas tradicionais de gestão florestal. Um Mecanismo de 
Subsídios Dedicados (DGM) deverá ser criado no âmbito do FIP para proporcionar subsídios 
aos povos indígenas e comunidades locais nos países-piloto ou nas regiões-piloto para apoiar 
sua participação no desenvolvimento de estratégias de investimento, programas e projetos 
do FIP. Na fase de implementação os subsídios aos povos indígenas e às comunidades locais 
deverão ser um componente integral de cada piloto.  
 
39. O escopo das atividades elegíveis a apoio de um Mecanismo de Subsídios Dedicados a 
povos indígenas e comunidades locais (e respectivas organizações de apoio designadas) 
deverá incluir,  inter alia, apoio para assegurar e fortalecer os direitos tradicionais de posse e 
recursos da terra e os sistemas tradicionais de gestão florestal dos povos indígenas e 
comunidades locais; apoio, incluindo geração de capacidades segundo necessário, para o 
desenvolvimento de propostas para um projeto-piloto apresentadas pelos povos indígenas e 
comunidades locais e sua implementação; e apoio para a participação de povos indígenas e 
comunidades locais no monitoramento e avaliação de atividades florestais, em conformidade 
com as leis e regulamentações nacionais pertinentes. 
  
40. Os princípios operacionais e prioridades, modalidades de financiamento e governança do 
Mecanismo de Subsídios Dedicados deverão ser desenvolvidos por meio de consulta ampla e 
transparente com os povos indígenas e comunidades locais (e respectivas organizações de 
apoio designadas) em todas as regiões florestais, bem como deverão aproveitar as lições 
aprendidas dos mecanismos existentes. Os termos de referência (ToR) para a elaboração de 
uma proposta de mecanismo dedicado deverão ser redigidos pelos povos indígenas e por 
representantes da sociedade civil3 escolhidos para participar das reuniões de planejamento 
do FIP (ou de um subconjunto do mesmo), em consulta com os povos indígenas e as 
comunidades locais, bem como com um consultor qualificado. A proposta de um mecanismo 
dedicado deverá ser submetida à FIP-SC para revisão e aprovação.” 

 

                                                           
3
 Na prática, a expressão “sociedade civil” neste contexto foi interpretada como referindo-se principalmente à sociedade civil local, ou seja, às 

comunidades locais. 
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2. Em conformidade com estas disposições, representantes autosselecionados dos povos indígenas 
e comunidades locais trabalharam em conjunto na redação do “Termos de Referência para o 
Desenvolvimento de um Mecanismos de Subsídios Dedicados para Povos Indígenas e 
Comunidades Locais” (ToR). Em março de 2010 a Subsídio do FIP revisou e aprovou esses ToR e 
solicitou que a Unidade de Administração do CIF implementasse as ações propostas e 
apresentasse para revisão e aprovação em junho de 2011 uma concepção de um “Mecanismos 
de Subsídios Dedicados para Povos Indígenas e Comunidades Locais” (doravante o “Mecanismo 
de Subsídios”) no âmbito do Programa de Investimento Florestal. 

 
Processo de concepção  
 
3. Em consonância com os ToR aprovados, foi iniciado um processo extenso para desenvolver uma 

proposta de concepção do Mecanismo de Subsídios. Este processo incluiu, inter alia, o seguinte: 
 

13. Uma revisão básica sobre experiências e lições aprendidas de mecanismos nacionais e 
internacionais de subsídios com metas semelhantes;  

 
14. Apresentação e discussão na Nona Sessão do Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Assuntos 

Indígenas (realizadas em 23 de abril de 2010) sobre o propósito do mecanismo de subsídios, 
processo de concepção e perspectivas de implementação de uma forma que protegesse 
simultaneamente tanto as florestas como a subsistência, valores e modos de vida dos indígenas. 

 
15. A convocação de quatro reuniões regionais (África, Ásia, América Latina e Pacífico) de povos 

indígenas e comunidades locais, provenientes dos países-piloto e não piloto do FIP, para discutir 
princípios, conteúdo e elementos estruturais do futuro Mecanismo de Subsídios em preparação 
para uma reunião global convocada para desenvolver consenso inter-regional na concepção do 
Mecanismo de Subsídios; Cada reunião regional chegou a conclusões e recomendações 
consensuadas, constantes de um documento escrito como contribuição para a reunião global e para 
uma revisão ampla, por exemplo, por meio de publicações na web. As reuniões regionais incluíram 
discussões com representantes dos governos e cada país-piloto do FIP;  

 
16.  Uma reunião global de conclusão de representantes selecionados dos povos indígenas e 

comunidades locais4 foi realizada em Bangkok, Tailândia de 8 a 10 de abril de 2011. 
 

17. Consultas e revisões subsequentes do material escrito preparado nos workshops globais levaram a 
um projeto de proposta de concepção do Mecanismo de Subsídios, apresentada neste documento.  

 
4. O resultado deste processo é este documento de concepção proposta para o Mecanismo de 

Subsídios. 
 

 
Estrutura do Documento de Concepção proposto 
 
5. Com base no trabalho de várias reuniões de povos indígenas e comunidades locais, conforme 

estipuladas nos ToR e em consonância com os próprios ToR, este documento de concepção 

                                                           
4
 Autosselecionados nas respectivas reuniões regionais. 
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proposto está estruturado em seis seções substantivas: (1) princípios predominantes; (2) 
objetivos; (3) governança; (4) escopo das atividades; (5) alocação de recursos dos subsídios; e 
(6) conteúdo dos documentos do projeto. 

 
6. O Mecanismo de Subsídios proposto é descentralizado e impulsionado pelo país-piloto. Dentro 

dos parâmetros estabelecidos pela Subcomissão do FIP proporciona a máxima responsabilidade 
tanto do país como da comunidade, possibilitando ao mesmo tempo a criação de redes e o 
intercâmbio de lições aprendidas e conhecimentos emergentes sobre atividades de REDD5 nos 
níveis local, nacional, regional e global. Essa descentralização é equilibrada com relação à 
necessidade de coerência no programa e responsabilização em todos os países-piloto do FIP, a 
fim de apoiar o cumprimento colaborativo dos objetivos do Mecanismo de Subsídios abaixo 
indicados, bem como os objetivos nacionais e globais e os resultados do Programa de 
Investimento Florestal estabelecidos na Estrutura de Resultados do FIP. 

  
7. O Mecanismo de Subsídios proposto aproveita lições aprendidas de outros fundos e programas 

que trabalham especificamente com povos indígenas e comunidades locais, a fim de assegurar 
uma estrutura eficaz e custo-eficiente, bem como um cumprimento bem-sucedido de seus 
princípios e objetivos.6   

 
 
Princípios predominantes 

 
8. As operações do Mecanismo de Subsídios serão coerentes com o Documento de Concepção do 

FIP e outros documentos de política relevantes do FIP. Os princípios estabelecidos no ToR serão 
plenamente aplicados ao Mecanismo de Subsídios.  As operações do Mecanismo de Subsídios, 
incluindo planejamento, monitoramento e avaliação das atividades apoiadas pelo Mecanismo 
de Subsídios, serão realizadas em conformidade com as políticas e procedimentos operacionais 
do Banco Multilateral de Desenvolvimento7 por meio do qual os fundos serão canalizados. Neste 
sentido, as operações incluirão a participação plena e efetiva dos povos indígenas, tomando 
nota da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.  

 
9. Como parte de seu mandato de geração de capacidades, o Mecanismo de Subsídios deverá 

fortalecer a cooperação, solidariedade, aumentar a conscientização e a criação de redes entre 
os povos indígenas e as comunidades locais, bem como colaboração com outros interessados 

                                                           
5
 O termo “REDD”, segundo usado neste documento, tem o significado a ele atribuído no Documento de 

Concepção do FIP, segundo indicado na nota de rodapé 1 deste documento: Para fins do Programa de 
Investimento Florestal, a REDD significa REDD+ e deve incluir atividades coerentes com os parágrafos 1 (b) (iii) do 
Plano de Ação de Bali e modificadas, conforme necessário, para serem coerentes com as decisões tomadas pela 
Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC). 
6
 [Ver, por exemplo, o relatório sobre o estudo básico: International Practices in Small Grant Programs for 

Indigenous Peoples and Local Communities (Práticas Internacionais em Programas de Pequenos Subsídios para 
Povos Indígenas e Comunidades Locais) disponível no site  
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Report%20on%20Granting%2
0Programs%20October%202010.pdf ] 
7
 Para fins deste documento, a expressão “Bancos Multilaterais de Desenvolvimento” significa o Banco Asiático de 

Desenvolvimento, o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Banco Interamericano do Desenvolvimento, a 
Corporação Financeira Internacional e o Banco Mundial.   

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Report%20on%20Granting%20Programs%20October%202010.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Report%20on%20Granting%20Programs%20October%202010.pdf
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com base na confiança; transparência; solidariedade; e sensibilidade com a cultura, meios 
coletivos e processos de tomada de decisões dos povos indígenas e comunidades locais.  

 
10. O Mecanismo de Subsídios deverá aumentar a capacidade dos povos indígenas e das 

comunidades locais para participar plena, efetiva e continuamente das atividades de REDD dos 
países-piloto do FIP de forma que garanta os recursos florestais, a subsistência da comunidade e 
a posse da terra e dos recursos naturais dos povos indígenas e comunidades locais e que 
respeite os conhecimentos tradicionais locais e a biodiversidade. Essa participação é essencial 
para alcançar os objetivos do FIP onde houver povos indígenas e comunidades locais vivendo 
nas florestas ou perto das mesmas.  Os benefícios deste trabalho também deverão estar 
disponibilizados, sob a forma de lições aprendidas, aos povos indígenas e comunidades locais 
dos países não piloto, em conformidade com os parágrafos 25-27 abaixo.  
 

11. Igualmente, o Mecanismo de Subsídios deverá apoiar e fortalecer os vínculos dos planos 
relevantes da REDD ou equivalentes com o seguinte: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio; 
planos para erradicar a pobreza e desenvolver subsistências sustentáveis; estratégias aplicáveis 
e que se baseiem nos conhecimentos tradicionais e indígenas, bem como nos sistemas de 
gestão das florestas locais; e proteção, manutenção e uso e gestão sustentáveis da 
biodiversidade florestal.  Isso inclui compartilhamento equitativo das florestas e dos benefícios 
do carbono florestal,   
 

12. Posse segura da terra e dos recursos, bem como direitos territoriais são vitais para a 
sobrevivência dos povos indígenas e das comunidades locais que dependem das florestas; em 
particular, para os povos indígenas os seus direitos territoriais são essenciais. Portanto, é 
essencial que o Mecanismo de Subsídios respeito o significado destes termos em todo contexto 
indígena e local.  Em geral, os povos indígenas enfocam de forma holística o conceito de terra, 
incluindo, de modo integrado, dimensões espirituais, culturais, políticas e de subsistência.  Da 
mesma forma, o conceito de “terra” inclui dimensões não materiais e está espiritualmente 
vinculado à terra, ao céu, à água e toda a biodiversidade da vida.    

 
13. O planejamento, implementação, monitoramento e avaliação de atividades apoiadas no âmbito 

do Mecanismo de Subsídios deverão basear-se em uma participação plena e eficaz dos povos 
indígenas e comunidades locais e deverão incluir contato especial para assegurar a participação 
de mulheres, jovens, crianças, idosos, deficientes e outras pessoas vulneráveis.  As decisões 
devem ser tomadas com base na equidade social, igualdade de gêneros, proteção de pessoas e 
grupos vulneráveis e responsabilidade com futuras gerações.  
 

14. As atividades apoiadas pelo Mecanismo de Subsídios deverão ser adequadas à luz dos planos de 
investimento do FIP e fazem parte de um enfoque global inclusivo e participativo que envolve 
todos os interessados de maneira efetiva durante todo o processo.   Conforme indicado nas 
Diretrizes para Consultas, serão realizadas em conformidade com o subparágrafo 16(d) do 
Documento de Concepção do Programa de Investimento Florestal (Documento de Concepção do 
FIP, Anexo III). Um plano de investimento do FIP deverá levar em consideração as necessidades 
e prioridades dos povos indígenas e comunidades locais. 

 
15. A programação do Mecanismo de Subsídios deverá reconhecer que a experiência vita e as lições 

estão com frequência enraizadas no nível local, de forma que as atividades de 
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compartilhamento de lições e informações devem incluir tanto essa experiência como as lições 
em benefício dos povos indígenas e comunidades locais dos países-piloto e não piloto do FIP.   O 
compartilhamento de lições deve atender às necessidades dos povos indígenas e comunidades 
locais nos níveis local, nacional, regional e internacional e devem respeitar seus direitos de 
propriedade intelectual.  Os resultados desse intercâmbio deverão ser incorporados na 
aprendizagem de lições e nas atividades de conscientização apoiadas pelo Mecanismo de 
Subsídios e incorporadas ao processo de implementação do plano de investimento do FIP. 
 

16. O Mecanismo de Subsídios deverá proporcionar acesso agilizado e acelerado ao financiamento 
de subsídios por parte de povos indígenas e comunidades locais, incluindo associações de povos 
indígenas e comunidades locais.  Os procedimentos devem ser simples, claros, flexíveis e 
transparentes, envolvendo povos indígenas e comunidades locais de forma central no processo. 
Quando possível, o Mecanismo de Subsídios deverá vincular outros recursos disponíveis aos 
povos indígenas e comunidades locais e alavancá-los (recursos tanto próprios como de outros 
programas compatíveis), a fim de melhorar o cumprimento dos objetivos abaixo indicados. 
 

17.  A presença do Mecanismo de Subsídios nos países-piloto não deverá servir de substituto das 
obrigações dos governos, incluindo os países contribuintes ao FIP e os países-piloto, a fim de 
proteger, promover e cumprir os direitos dos povos indígenas e comunidades locais . 

 
 
Objetivos 

 
18. Os objetivos gerais do Mecanismo de Subsídios são cinco: 
 

(a) Apoiar iniciativas específicas dos povos indígenas e comunidades locais nos países-piloto 
do FIP que melhoram as estratégias do FIP e os objetivos abaixo indicados, por exemplo, 
projetos para apoiar subsistências tradicionais e/ou desenvolver subsistências 
alternativas de forma a reduzir a pobreza, apoiar a biodiversidade e aliviar a pressão 
sobre as florestas e, portanto, contribuir para a mitigação e adaptação; as lições tiradas 
dessas atividades deverão também beneficiar os povos indígenas e comunidades locais 
dos países não piloto por meio de atividades realizadas em conformidade com os 
parágrafos 25-27 abaixo.    
 

(b) Desenvolver a capacidade dos povos indígenas e comunidades locais para participar dos 
processos nacionais de REDD em geral e dos processos do FIP em particular (do 
planejamento à implementação, monitoramento, avaliação e intercâmbio de 
benefícios), bem como gerenciar sustentavelmente os recursos florestais de forma que 
tanto melhore as subsistências como contribua para a redução da mudança climática e 
adaptação à mesma, respeitando os direitos, valores, aspirações e expectativas dos 
povos indígenas e comunidades locais, incluindo sua ênfase em enfoques holísticos e a 
biodiversidade na custódia florestal.   

 
(c) Prestar apoio ao fortalecimento territorial e direitos a recursos, entendido de forma 

ampla para incluir funções tradicionais de custódia florestal e sistemas de gestão, bem 
como processos coletivos de tomada de decisões, autonomia, meios de vida e direitos 
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dos povos indígenas e comunidades locais. 
 

(d) Tirar lições da experiência local e iniciar o intercâmbio de estratégias e inovações em 
matéria de REDD+ entre os povos indígenas e comunidades locais, governos dos países-
piloto e outros interessados dos países não piloto, lições estas que poderão também ser 
benéficas após o Mecanismo de Subsídios como tal chegar ao fim de seu termo.  
 

(e) Formar parcerias e redes de povos indígenas e comunidades locais a fim de apoiar e 
fortalecer capacidades para enfocar os impulsores do desmatamento, degradação 
florestal e outras ameaças aos ecossistemas florestais. 
 

 
19. O trabalho do Mecanismo de Subsídios deverá levar a ganhos específicos em direitos de 

propriedade, governança florestal, subsistências de povos indígenas e comunidades locais 
dependentes das florestas de forma sustentável que aumente o empoderamento local.  Por 
exemplo, os resultados deverão incluir um progresso definível e comensurável no sentido da 
gestão sustentável das florestas e fim da pobreza e desigualdade. 
 
 

Governança 
 
20. A estrutura de governança básica do Mecanismo de Subsídios deverá incluir o seguinte:  

 
(i) Comissão de Coordenação Global (GCC); e  
(ii) Comissão de Coordenação Nacional (NSC) para cada país-piloto. 

 

21.  Cada uma dessas “comissões de governança” deverá incluir membros e observadores ativos, 
conforme descrito no documento FIP/SC.7/#, Draft Proposal for Implementation Arrangements 
under the Dedicated Grant Mechanism for Indigenous Peoples and Local Communities (Projeto 
de Proposta para a Implementação de Acordos no Âmbito do Mecanismo de Subsídios 
Dedicados para povos indígenas e comunidades locais). 
  

22. O papel dos observadores ativos na GCC e na NSC deverá corresponder, mutatis mutandis, ao 
papel de observadores ativos na Subcomissão do FIP.  
 

23. As comissões de governança serão apoiadas pelos serviços de secretaria na forma especificada 
nas diretrizes operacionais do Mecanismo de Subsídios. 

 
 

Escopo das atividades    
 
30. O escopo das atividades apoiadas no âmbito do Mecanismo de Subsídios deverá ser coerente com 

o Documento de Concepção do FIP.  As atividades elegíveis apoiadas pelo Mecanismo de 
Subsídios poderão incluir: 
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a. Apoio para garantir e fortalecer direitos consuetudinários de posse da terra, direitos ao 
território e recursos naturais e sistemas tradicionais de gestão florestal dos povos 
indígenas e comunidades locais, por exemplo, por meio do seguinte:  
 

i. Redução de barreiras culturais, sociais, econômicas e criadas por políticas a essa 
posse da terra e direitos a recursos, bem como à continuidade e melhoria de 
sistemas tradicionais de gestão florestal;  

ii. Apoio a modelos de atividades de REDD+ que respeitam as prioridades, direitos 
em geral e direitos equitativos dos povos indígenas e comunidades locais; e 

iii. Melhoria dos sistemas tradicionais de gestão da terra, território e recursos. 
  

b) Desenvolvimento de mecanismos para apoiar a participação dos povos indígenas e 
comunidades locais na formulação e implementação de estratégias de investimento do 
FIP e participar de outros processos nacionais e locais de REDD+ relacionados com as 
florestas, recursos florestais e proteção florestal, bem como apoio ao contato 
específico, a fim de assegurar a participação das mulheres e outros grupos vulneráveis; 
e integração de atividades dos povos indígenas e comunidades locais nas atividades e 
políticas nacionais tanto do FIP como relacionadas com as florestas. 

c) Apoio à participação dos povos indígenas e comunidades locais no monitoramento e 
avaliação das atividades florestais (incluindo, entre outras, atividades financiadas pelo 
Mecanismo de Subsídios ou atividades empreendidas pelos próprios povos indígenas e 
comunidades locais). 

d) Apoio a subsistências alternativas, tanto para gerar renda como reduzir a pressão sobre 
as florestas, sempre de maneira a fazer avançar metas de médio e longo prazo dos 
povos indígenas e comunidades locais; esse apoio poderá incluir o fortalecimento e a 
promoção de estilos de vida sustentáveis e de baixo carbono existentes, bem como 
subsistências tradicionais dos povos indígenas e comunidades locais.   

e) Apoio aos povos indígenas e comunidades locais, incluindo seus líderes, organizações e 
instituições – tanto formais como informais – ao realizarem atividades para gerar 
capacidades e potenciais relacionados com os objetivos do Mecanismo de Subsídios em 
geral e mais especificamente: (i) treinamento e geração de capacidades tanto 
substantivas como de procedimento relacionadas com a solicitação, monitoramento e 
avaliação de projetos do Mecanismo de Subsídios; (ii) treinamento, conscientização e 
geração de capacidades para apoiar a participação em processos nacionais tanto da 
REDD como do FIP em conformidade com os princípios acima indicados; e (iii) apoio ao 
desenvolvimento de redes e parcerias para alcançar esses objetivos; 

f) Apoio à descoberta e intercâmbio de lições, informações, conhecimento não exclusivo e 
os melhores dos modelos de práticas promissoras para avançar o conhecimento 
utilizável sobre a forma de alcançar os objetivos do FIP e, em particular, do Mecanismo 
de Subsídios. 
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g) Apoio a outras atividades dos povos indígenas e comunidades locais cujo enfoque 
principal faça avançar um ou mais objetivos listados neste Documento de Concepção. 

 
 

Alocação de recursos dos subsídios 
 

31. Propõe-se que os recursos aprovados para o Mecanismo de Subsídios Dedicados sejam alocados 
aos grupos que trabalham em cada país-piloto e no programa global em conformidade com a 
distribuição seguinte. Essas percentagens dos países-piloto são amplamente proporcionais aos 
montantes alocados pela Subcomissão do FIP ao conjunto de financiamentos dos respectivos 
planos de investimentos do FIP. 

 
(a) Brasil e Indonésia:      13% cada (total: 26%) 
(b) República Democrática do Congo e México   12% cada (total: 24%) 
(c) Gana e Peru       11% cada (total: 22%) 
(d) Burkina Faso e República Democrática Popular do Laos  9% cada (total: 18%) 
(e) Componente global      10% 
 
 

32. Solicita-se que um conjunto de financiamentos de US$ 50 milhões em financiamento de 
subsídios seja aprovado para o Mecanismo de Subsídios Dedicados.  
 

Conteúdo dos documentos do projeto 
 

33. Uma vez aprovado o documento de concepção proposto do DGM, o MDB de implementação e a 
entidade executora selecionada, trabalhando em colaboração e consenso com um grupo de 
trabalho autosselecionado de representantes dos povos indígenas e comunidades locais 
emergentes do processo atual, desenvolverá um documento completo do projeto para 
aprovação por parte da Subcomissão do FIP. O documento do projeto proporcionará 
procedimentos operacionais, procedimentos para monitorização e avaliação, procedimentos 
para atendimento de reclamações, bem como um orçamento para o Mecanismo de Subsídios 
mostrando como os recursos serão usados e monitorados.8 

 
 
 

 

 

                                                           
8
 Após a aprovação, por parte da Subcomissão do FIP, das propostas para o Mecanismo de Subsídios Dedicados, os 

MDBs interessados em participar de projetos nos países-piloto poderão precisar conseguir aprovação interna 
adicional em conexão com o DGM aprovado, acordos para sua implementação e/ou projetos específicos dos 
países-piloto. 


