
6/16/2014 

1 

O IPAM 
 

 

O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) é uma 
organização científica, não governamental e sem fins lucrativos que 
desde 1995 trabalha por um modelo de desenvolvimento na Amazônia 
que seja pautado pelo crescimento econômico, pela justiça social e pela 
proteção da integridade funcional dos ecossistemas da região. 
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Como e onde atuamos 

Com uma equipe de 92 colaboradores em oito 
unidades regionais, o IPAM trabalha gerando 
informações e fomentando iniciativas para subsidiar 
políticas públicas, iniciativas locais e acordos 
internacionais. Estas atividades são realizadas com a 
participação de agricultores familiares, produtores 
rurais, povos indígenas, comunidades tradicionais e 
diferentes setores do governo. 

Como e onde atuamos 
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 Forest Trends junto com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), Fundo 
de Defesa Ambiental (Environmental Defense Fund ou EDF), EcoDecision, Associação 

Metareila, Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia do Rio Amazonas (COICA), 
PRISMA e Pronatura Sur  

 

 
 O CONSÓRCIO “FOREST-BASED LIVELIHOODS” 

(MEIOS DE VIDA BASEADOS NA FLORESTA) (FBL) . 
Ano 1 - 2014  

Análise de política, coordenação e prestação de suporte jurisdicional, onde o mecanismo 
REDD+ será abordado junto ao órgão oficial indigenista brasileiro (Funai) como 
possibilidade de fortalecimento de gestão ambiental e territorial de Terras Indígenas no 
âmbito de diretrizes federais como a Estratégia Nacional de REDD+ (ENREDD) e da 
Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Territórios Indígenas (PNGATI). 

Objetivo 
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Objetivo 1: Fortalecimento do diálogo com a Funai, visando a implementação da PNGATI, 
com a incorporação dos elementos das mudanças climáticas e de REDD+. 
 
Objetivo 2: Fortalecimento do diálogo com a Funai e com organizações indígenas, 
promovendo o debate acerca de REDD jurisdicional, no escopo da ENREDD. 
  
Objetivo 3: Identificar os elementos financeiros e políticos necessários para a 
implementação do Fundo Nacional Indígena (FNI), avaliando a possibilidade de REDD+ ser 
um dos elementos financeiros desse Fundo. 
 
Objetivo 4: Oferecer subsídios técnicos para o desenvolvimento do mecanismo de 
repartição de benefícios para o SISA entre os povos indígenas 
 

Atividades 


