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O Desafio 

Como parte de sua contribuição para o Acordo de Paris, o Brasil 

estabeleceu a meta de erradicar o desmatamento ilegal até 2030, 

reduzir a emissão de CO2, tornar a agricultura mais sustentável e 

promover cadeias produtivas rastreáveis. 

A tarefa de eliminar o desmatamento ilegal e conservar a 

vegetação nativa é um grande desafio em países com enorme 

dimensão territorial.  

Além disso, não promover a produção sustentável, a valorização 

da biodiversidade e o fomento à bioeconomia regional colaboram 

para o aumento do desmatamento. 

O Brasil possui sólido arcabouço legal, porém, há a necessidade de 

melhorar a coordenação por parte dos órgãos de controle e 

fiscalização.  

Outra demanda é criar soluções inovadoras baseadas no 

reconhecimento do valor da floresta e em incentivos à sua 

conservação, buscando assim promover o combate ao 

desmatamento. 

Nesse sentido, o Projeto Parcerias para Inovações visa introduzir 

novos conceitos, ideias e inovações tecnológicas para o combate 

ao desmatamento e rastreabilidade dos produtos madeireiros e 

não madeireiros. Além disso, visa o fortalecimento de cadeias 

produtivas e da bioeconomia, de forma a melhorar a renda e as 

condições de vida das populações mais vulneráveis, agregando 

valor aos produtos da sociobiodiversidade.  

Objetivo 

Os mecanismos ou instrumentos inovadores para a prevenção e o 

controle do desmatamento na Amazônia Brasileira com a geração 

de alternativas econômicas sustentáveis são identificados e 

desenvolvidos. 

 

Nossa Abordagem 

A estratégia do projeto está alinhada com as prioridades do 

Governo Federal do Brasil, contribuindo diretamente para a 

implementação das principais políticas, programas e 

instrumentos para o combate ao desmatamento ilegal na 

Amazônia brasileira.  

Por isso, o Ministério Federal para a Cooperação Econômica e o 

Desenvolvimento (BMZ) apoia o projeto no âmbito com até 5 

milhões de euros e estes recursos são implementados por meio 

do serviço de assessoria da Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

O projeto é implementado em conjunto com o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), com a cooperação do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama), dentre outros atores da esfera federal, estadual e 

instituições privadas. Desta forma, cria-se parcerias entre as 

organizações, auxiliando nos esforços para introduzir inovações 

para a prevenção, controle do desmatamento ilegal e 

fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis e 

bioeconomia. 
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Resultados e Impactos esperados 

Ao final da execução do projeto, espera-se que: 

• A Estratégia para o combate ao desmatamento ilegal e 

recuperação da vegetação nativa, inclusive através de 

pagamento por serviços ambientais sejam fortalecidas; 

• Inovações para sistemas de controle e fiscalização do 

desmatamento e rastreabilidades de produtos madereiros e 

não madeireiros sejam testados; 

• Fomento à bioeconomia e inovações para o 

empreendedorismo local sejam trabalhados; 

• Os grupos alvos do projeto, as populações vulneráveis, sejam 

atendidos e considerados na implementação das ações. 
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