Projeto de Cooperação com o Fundo Amazônia/
BNDES
Situação inicial
O Fundo Amazônia é uma iniciativa pioneira de financiamento
climático. Ele disponibiliza fundos para medidas de prevenção,
controle e combate ao desmatamento, além de promover a
conservação e o uso sustentável principalmente na Amazônia.
Dessa forma, contribui para reduzir as emissões causadas pelo
desmatamento e pelo uso destrutivo da floresta, no sentido
de REDD+.
O Fundo foi criado em 2008 pelo governo brasileiro. Gerido
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), o Fundo Amazônia já arrecadou US$
1.288.200.000, com base no sucesso alcançado na redução do
desmatamento
na
Amazônia
brasileira
até
2015. Alinhado com a distribuição de benefícios do REDD+ e
com uma carteira que totaliza 102 projetos, esse
aporte foi utilizado nas áreas de intervenção previstas pelo
Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento
na Amazônia Legal (PPCDAm): a) Ordenamento Territorial e
Fundiário, b) Monitoramento e Controle do Desmatamento, c)
Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis e d) Ciência,
Inovação e Instrumentos Econômicos. Até 20% dos recursos
podem ser destinados ao restante do Brasil e a outros países
com florestas tropicais. A Noruega é o maior doador, com US$
1.212.400.000. A Alemanha contribuiu com cerca de US$
68.100.000, disponibilizados pelo Ministério Federal de
Cooperação e Desenvolvimento (BMZ), por meio do banco
alemão de desenvolvimento KfW. Além desses dois países,
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a Petrobras, empresa petrolífera brasileira, investiu US$
7.700.000 até agora.
O Fundo Amazônia visa contribuir com o alcance das metas da
Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). Até
2030, a meta é reduzir o desmatamento ilegal na Região
Amazônica a zero e a taxa de emissão de gases de efeito
estufa em 43 %. A taxa anual de desmatamento foi
reduzida em 60 % nos últimos anos, passando de 27.772
km² de área desmatada em 2004 para 10.851 km² em 2020 –
com o menor valor registrado em 2012: 4.571 km², como
pode ser visto no gráfico ao lado. Desde então, o
desmatamento vem novamente aumentando de forma
constante. Após um aumento significativo no ano 2019, o
desmatamento em 2020 subiu novamente, numa taxa de 7 %
em relação ao ano anterior. Esse valor corresponde à maior
perda de área florestal desde 2008.

Objetivo do projeto de cooperação
O projeto de cooperação com o Fundo Amazônia/BNDES tem o
objetivo de apoiar na melhoria significativa da implementação
dos compromissos nacionais e internacionais relativos à
redução do desmatamento e ao desenvolvimento sustentável.

Procedimentos na implementação
Em nome do BMZ, a GIZ presta consultoria à equipe do BNDES
responsável pela implementação do Fundo Amazônia.

Algumas publicações que foram
desenvolvidas pelo projeto e
disponibilizadas na página do Fundo
Amazônia podem ser consultadas em:
http://www.fundoamazonia.gov.br/en/
home/
Gráfico/mapa: Bernardo Anache & Guido Mello @ GIZ

2

Resultados – O progresso alcançado até agora
• Uma avaliação intermediária do Fundo Amazônia foi
realizada em conjunto com a Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe (CEPAL). A avaliação abarcou o
período dos anos 2008-2018. Constatou que a participação da
sociedade civil e a transparência na estrutura de governança
foram fatores explícitos de sucesso. A colaboração com
Organizações Não Governamentais (ONGs) e outros grupos
organizacionais foi fundamental para expandir o alcance
do Fundo, abrangendo pequenas organizações e comunidades
locais (por exemplo, povos indígenas).
• Foram realizadas 17 avaliações de projetos. Destas, três são
avaliações temáticas nas áreas de i) ciência, inovação e
tecnologia, ii) projetos de órgãos ambientais públicos e iii)
projetos de brigadas de incêndio militares. As avaliações
analisam os impactos dos projetos utilizando critérios de
avaliação da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e levando em
consideração
as
salvaguardas
de
REDD+
assim
como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Desta forma, servem de apoio para a formulação de relatórios
aos doadores, para a aprendizagem institucional e a
implementação de projetos. Em 2021, o foco das avaliações
temáticas são as cadeias de valor sustentáveis e a proteção
dos povos indígenas. Os relatórios podem ser acessados aqui.
• 14 projetos receberam consultoria diretamente. Esse tipo de
assessoria tem como objetivo melhorar a implementação e a
entrega dos projetos. Até agora, contribuiu para um aumento
médio de 30% na execução financeira dos projetos e nas
solicitações destes de recursos ao Fundo Amazônia.

• Foram treinados 189 implementadores/as de projetos.
Entre os temas abordados, estavam o gerenciamento de
projetos e o monitoramento de impactos. Os cursos foram
realizados virtualmente, por meio de uma plataforma de
aprendizagem online, e com encontros presenciais. Além
disso, foram produzidos materiais de treinamento.
• Na área da integração da igualdade de gênero,
foram produzidos um estudo e um vídeo sobre igualdade de
gênero em projetos do fundo para a promoção da produção
sustentável.
• A visibilidade internacional e a sustentabilidade do Fundo
têm sido fomentadas principalmente com o apoio
na participação do BNDES nas Conferências das Nações
Unidas sobre Mudanças Climáticas (COPs).
• Um dos objetivos do projeto é contribuir para a
implementação acelerada e a consolidação da carteira de
projetos. Em junho de 2021, estavam sendo apoiados 102
projetos (veja mapa), aos quais foram desembolsados US$
549.000.000. O Fundo, atualmente, concentra sua atuação
na execução de projetos. Desde a extinção da sua estrutura
de governança em 2019, o Fundo não aprovou novos
projetos. Desde então, o objetivo é redefinir a sua
governança. Novas doações por doadores estão suspensas
até então.

• A ajuda emergencial BMZ-Covid 19 foi disponibilizada
a sete ONGs que trabalham com povos indígenas e
comunidades tradicionais. As medidas visaram a continuidade
das atividades dos projetos. No total, foram direcionados R$
1,2 milhões para ações de segurança alimentar, logística,
capacitação de agentes de saúde, aquisição de equipamentos
de proteção individuais e comunicação/sensibilização acerca
da pandemia.
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