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Preâmbulo 

Este relatório pretende iniciaímente apresentar elementos e subsídios para a 
implementação do projeto do fortalecimento ínstirucíonal do PDPl. O material de apoio aos 
subsídios propostos neste relatório vem da leitura dos documentos até então produzidos 
sobre o fortalecimento institucionel e de reuniões com a UG e COIAB durante os dias 21 a 
2S de maio em Manaus e representantes da FO!RN em São Gabriel nos dias 27 e 28 de 
maio. Existem ainda um número significativo de informações, que poderiam ser agregadas 
a esse relatório, que fazem parte da reãexão do consultor sobre esse terna, e eventualmente 
poderiam ser socíelizadas caso haja necessidade aprofundar aspectos desses subsídios 
propostos. 

Grupo de Referência 

De acordo as definições correntes, até então, se constitui de um grupo de representantes 
indígenas, selecionados através das organizações indígenas que participam ativamente' do 
PDPI cm uma das regiões previamente definida. O número de representantes no Grupo de 
Referência (éas regiões) não está definido, deixou-se a critério das organizações indígenas 
de cada região durante o processo de implementação. Cada um dessas regiões, como forma 
de operaciocalizar as atividades do GR, será selecionado (também através das organizações 
ativas do PDPf) um coordenador "regional" que seria a pessoa remunerada com os recursos 
do componente fortalecimento institucional do PDPI, responsável para acompanhar as 
atividades do PDPI cm sua região. As atividades do GR, além de ser inovadora na 
implementação de projetos dessa natureza com os povos indígenas darão a possibilidade de 
formação de quadres indígenas na área de monitoria/acompanhamento de projetos de 
desenvolvimento em áreas índígenas, garantindo assim um fluxo continuo de informações 
que possa promover a articulação política e técnica entre o PDPI e a COIAB. 

Os coordenadores "regionais", do GR. fornecerão as bases para a organícidade 
necessária para o funcionamento do GR como um. ~o de apoio na implementação dos 
projetos do PDPI Como ficou definido em Mosqueiro o GR é um grupo de facãitadores'' 
que ativos nas diferentes regiões da Amazônia Legal para apoiar a implementação e 

----· ·--·---··----·--··- 1 Org1111izaçõcs Ativas aqui IIOl>lt· .rol;;(óri<l suo aQuelas ~ue cst!o panici;,Wldo da$ oíícwas locais prOU!ôVicfas pe!Q 
'Júfl1DPI Certamente, iw regi~ ~i~m O!iaui7.-,.çô~ q11ç lláo ..stso t(ltlco ~jç~ mais efotiv3 e que aos; pcncos, 
com o ~vol ,·iw~to do p!qjao seri3n1 i.o.corpora&s nas cisouw~!I. 
1 Réaliwb 'IIOS dill:l 2~ a 2g ÓC ~ de 200Z. 
; Ent!o essas p...''uo~$ dcvariio ser fortomentc tee!,11DCD<ioous pe~ o:gaub.~ .loc3is e v:mi:ipílr de treinmncntóS de 
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acompanhamento dos projetos demonstrativos e dos projetos do componente 
Fortalecírnento Institucional. 

A oficina do PDP1 em Mosqueiro também definiu as seguintes regiões: l )Amazonas e 
Roraima; 2)Acre e Rondônia; ~)Mat.o Grosso; 4)Para e Amapá; 5)Tocantins~ 6)Maranhão. 
No entanto nas reuniões realizadas entre o consultor e a equipe do PDPl ficou evidenciado 
que essas regiões podem ainda sofrer alteração, em vista de possibilitar a melhor utilização 
dos recursos do componente fortalecimento institucional e ainda possibilitar um melhor 
entendimento sobre as respoasabilidades e atribuições dos Coordenadores do Grupo de 
Referência. Nas discussões efetuadas em Manaus, se aventou que a região Tocantins e 
Maranhão tenderia a formar apenas uma região. Uma outra possibilidade de composição 
das regiões poderia ser a seguinte. tendo em vista apenas quatro regiões: 1 )Amazonas~ Acre 
e Roraima; 2) Rondônia e .Mato Grosso; 3) Pará e Amapá e 4) Maranhão e Tocantins. Nesta 
reorganização das regiões, a primeira região talvez ficasse muito grande e de diflcil 
acompanhamento. No emaato, é nessa região onde se encontram as organizações indígenas 
mais consolidadas e algumas delas têm um caráter regional, e neste caso o número dos 
membros do GR seria maior do que nas demais regiões. Acredite, que valeria a pena 
rediscutir essa sugestão de regionalização para o PDPI. 

A UG já dispõe dos nomes de representantes indígenas" para a composição do GR e os 
nomes e seus respectivos CVs que serão os coordenadores das regiões, e pretendam levar 
essa discussão na próxima reunião da Comissão Executiva a ser realizada em Manaus em 
Junho. Esses coordenadores seriam. homologados pela CE para atuarem em suas regiões. Os 
Termos de Referência em vigor estão expressas claramente as atribuições, porém ª-s tare~ 
e atividades desses coordenadores e deveri~-~r amplamente discutidas d~~ uma . 
reuniãÕonde seeiãbôrana em'êõnjunto com a UG um-plano ae-traoãlho-tendo em vi~~ 
e~peêlfic~~_aas regiões_: COmo- se -t!àiãde-.urr~·pfoJe.tó .. õemonstraifvorecômenda-se 
íortemente que os selecionados para compor o GR sejam representantes indígenas e 
indicados pelas organizações indígenas de sua região. 

O entendimento sobre o papel dos membros do Grupo de Reterêacía na articulação 
entre componente f ortaíecimento Institucional e os demais componentes do PDPI pode se 
tornar uma questão problemática caso não venha a ser trabalhada com bastante 
transparência e rigor tanto na seleção, como na nomeação dos membros para o GR. Ou seja, 
os membros do GR região com disponibilidade para acompanhar o PDPI (rodes os 
componentes) nas regiões. Pelo que se percebe nas discussões eietuadas, até a presente 
data, a equipe da UG entende que os membros do GR e seus respectivos cocrdenadores 
como uma presença do PDPI (todos os componentes) nas diversas áreas e alguns membros 
da COlAB percebe como fazendo parte apenas do componente do Fortalecimento 
Insthucional. Para isso recomenda-se, que tão logo sejam apontados os coordenadores, 
procuro-se realizar uma reunião de trabalho em Manaus ( com a participaçãc da equipe da · 
UG e representantes da COlAB) para a elaboração de um plano de trabalho e as definições 
das tarefas dos coordenadores em suas respectivas áreas. Uma questão importante que 
poderia vir a ser um "complicador" refere-se a linha de comunicação entre os 

--------------------·~~~~~- 
~ Na lii~~m tO."ltccícfo i,ol~ Equipe du 00 j.i Ct1~11U'am•sc os u~ ili; ropreselltv.tcs iud;s1;113s pare II compo~içlo doo 
~mbro, do Gll. Exist&m lSTOoéln não indiSCllM quó far~m bdiçe~ ççl.QO membros pam ~nipor o GR. 
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coordenadores e a UG. Esses coordenadores deverão se vincular a quem na UG. Acredita 
se qu~ a equipe da UG deverá responsabüizar um membro da equipe para lidar diretamente 
com os coordenadores do GR. Recomenda-se que essa reunião seja bem preparada, 
inclusive já tendo sido os Termos de Referências amplamente delineados para os membros 
do GR. E esta reunião/seminário/oficina já consistiria de um primeiro treinamento para os 
coordenadores em lidar com problemas e soluções de problemas no âmbito do 
acornpanhamenro/monitoramento de projetos. nas áreas indígenas. 

Os membros do GR de uma região deverão ser indicados pelas organizações indígenas 
da região de uma forma participativa e formarão um grupo permanente sem vínculo 
empregatício e serão convocados pelos coordenadores regionais para as atividades 
planejadas. Na oficina de Mosqueiro o pe:rfü dos membros foi assim delineado: pessoas 
comprometidas e de confiança do movimento indígena; conhecedores das problemáticas e 
realidade indígenas locais; ter o mínimo de experiência como com projetos e morar nas 
suas respectivas áreas. PreferenciaJroente indígenas. O número de membros do OR em cada 
uma região deverá variar segundo a especificidade de cada região. O importante que seja 
um número sufícíente para. cobrir cada área eficientemente e um número em que o 
coordenador possa está sempre em contato facilitando a articulação. 

A pauta da primeira reunião/semlnãrio/oficlna (alem de possibilitar um treinamento 
inicial para os coordenadores exercerem suas ambuícões) deveria ser incMdo nesta reunião 
os seguintes assuntos/temas: a) Esclarecimento sobre as atribuições e responsabilidades dos 
Coordenadores e membros do G~ bem como linhas claras de comunicação; b) Definição . 
dos Termos de Referência dos membros e coordenadores do GR; e) Elaboração de um v 
Plano de Trabalho (para cada uma das regiões); e d) Treinamento Introdutório sobre 
monitoramento de projetos, incluindo monitoria financeira e elaboração de relatórios. 

O Plano de Trabalho dos Coordenadores deveria conter as atividades com seus 
respectivos orçamentos e sua elaboração em forma de projetos (objetivos, atividades, e 
resultados esperados, orçamento) para serem desenvolvidos nas diversas regiões sob a 
responsabilidade dos coordenadores e o acompanhamento direto do perito do DFID. Os 
recersos (despesas de viagens e deslocamentos) para a realização dessas atividades deverão 
ser transferidos para as contas dos coordenadores e estes periodicamente deveriam prestar 
contas para a l/G juntamente com os relatórios das atividades realizadas. A UG aprovaria 
os relatórios dos coordenadores. Participam na elaboração desse plano de trabalho membros 
da UG e deveria ser homologado pela CE. 

Os coordenadores do GR deverão ser remunerados com um salário adequado (já está 
estabelecido em RS 1.000,00) que os libere de suas atividade; atuais pare se dedicarem 
integralmente âs atividades do PDP! nas diversas regiões, portanto deverão ter um vínculo 
empregatício. Recomenda-se fortemente que o Coordenador esteja lotado em uma das 
organizações de sua região, com uma estrutura mínima5 para trabalhar. A questão, ainda em 
aberta sobre onde os coordenadores deveriam ter seu vinculo empregatício. Necessita-se de 
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uma definição em curto prazo. Existem três possibilidades" para ser discutidas: a) 
Vinculados a COIAB (como funcionários) que já possui uma estrutura que permite a 
contratação de pessoal; b) Vinculados ao Conselho Britânico/ (como consultores) que 
internalizaria recursos do Fortalecimento Institucional para esta finalidade; e e) Através da 
OSClP (como funcionários) que está sendo criada no âmbito do PDA. Idealmente a terceira 
opção parece ser a menos problemática, porém ainda está em processo de discussão e 
implementação. A primeira opção sena a mais fácil. no entanto pode haver problemas 
relacionados a crganicidade do GR. que para funcionar eficientemente deveria manter uma 
certa independência administrativa da COlAB. Então. resta em curto prazo a possibilidade 
do Conselho Britânico como uma opção do momento, necessitando ver as implicações 
administrativas caso esta seja a opção. 

Os recursos para os deslocamentos dos membros do GR de uma região e para reuniões, 
encontros e treinamentos deveriam ser repassados para a organização indígena da região 
que sedia e organiza a reunião dos membros do GR e esta deverá prestar contas diretamente , i/' 
paras UG. Essas transações deveriam ser acompanhadas diretamente pelo perito do DFID ' · 
na. UG. Os membros do GR deveriam receber diárias e ajuda de custo (o teto da diária' 
deveria ser fixado em função de distância e custo de vida local) para o deslocamento 
ficando esse pagamento também sob a responsabilidade da. organização que sedia a reunião. 

O item Grupo de Referência do orçamento do Componente Fortalecimento Institucional 
deveria definir claramente os recursos para os salários dos coordenadores do Grupo de 
Referência e os recursos destinados pera as atividades do GR. Esse exerci cio pode ser 
realizado em base na primeira reunião e nos planos de trabalhos dos coordenadores do GR. 

Programa de Capacitação e Temas 

O Banco de Dados da COlAB contém informações sobre 207 associações indígenas 
cadastradas e pode-se perceber pelos dados que essas associações estão assim distribuídas: 
Amazonas =76~ Roraima =15; Acrcc=l2; Pará=Iô; Amapá=S; Maranhão=l J; Tocanríns=Z; 
Mato Grosso=Sl ; Rondôn.ia:.=30. Esse banco de dados nos fornece uma idéia da localização 
das diversas associações o nos permite visualizar o número potencial de participantes em 
cursos e treinamentos. Essas associações formam três grupos prioritários anteriormente já 
identificados. 

Um primeiro grupo de organizações, representam a maioria - em tomo de 70%8• 
apresentando um perfil mais local e portanto mais próximas das comunidades e que 
comumente estamos chamando de "organização de base" que compreendem um grupo 

,; Na roalidlldei pode existir um quurtc caminho. O Cwrdcuad;)I' wr 5-\U vlnculo c;mpreg11ticio 113 organi,,.oção wd.it,ern, no 
q~I ç~'a esl.oja sediado. Pon:112 açilr.~ qne poderá haver ~ caso haja i!l~inpatioilidados C111IC a direwria 
dessa ~uniMç!o <:: e COOlàenador do GR. ~seu salário e.o outra o~AroZa:ção lho pr;nuÍte uma maior autoncmía. 
r :\w ll presc:nto da.IA ll iDt~izayão dos recursos do fol'tAl«;i:rocnto lnstitu~ional pode tet como uma das 01)9003 
Col!Sclho Brilinico como intemicdiário, carecendo a:nêz um mclhOI' ew.ido costa possibilidade, pois acarretaria um 
ecrésoin:.o na cti,-idades udminimativas. 
s Esl:4 por~nt.uGCm ç~e II partir de: i.:uta o o.iui.1i.so sup1::.!í1;1al do bance d; dados da COlA.8 e no que se pode peeecbcr JIU 
respostas às J)el',!lllntas do qtielltiowirio c;IQ <:OJllO a or~açl.o funcfo.as. e; se p:11'ticip11- ~ algun1 ooo$cli:o de instituição 
públioa O'U privackl. ~io essa 1>0roen~em po4E' v:.u-'.a1-, ~ ,"ellha, a anali.,11r m,;.thor o 011nço ce C.1dos. 
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étnico (das são 138 associações) e foram criadas para dar maior vistbfhdade ao grupo on 
desenvolver um projeto específlco'' e algumas delas vinculadas a alguma organização 
indigenista'", com problemas sérios de organização institucional e de funcionamento. Os 
quadros dessas organizações são as lideranças locais em nenhum o quase nenhum quadro 
lida com a parte administrativa e tuncionamento, são as próprias lideranças que amam neste 
setor. não possuem uma sede. üm outro dado importante é que '1S organizações que 
pertencem a este grupo estão presente em todas as regiões da Amazônia, ou seja não existe 
uma região específica da Amazônia onde elas estão mais presente. 

O segundo grupo (25%) consutur-se de associações que já tem uma trajetória 
organizacioual e mantém um quadro mínimo, não se encontram consolidadas e poderiam 
ser classificadas do "intermediárias" estão em uma fase de transição atendem as 
necessidades básicas das comunidades e ao mesmo tempo estão preocupadas com questões 
estratégicas ~ estio envolvidas em alguma atividade/ou projeto de instituições públicas e 
até mesmo tem seus representantes em conselhos locais/municipais. 

O terceiro grupo (5%), representa uma minoria. São as organizações indígenas já. 
consolidadas e já desenvolvem projetos, tem uma diretoria liberada para atuar junto a 
organização ( estão preocupados com quadros sucessórios ), administram projetos de 
desenvolvimentos e participam ativamente no movimento indígena, participam em 
conselhos municipais, estaduais, porém. tem dificuldades de manter e vinculo com as 
comunidades, apresentam dificuldades para construção de um planejamento estratégico e 
pouco acesso a capacitação para assuntos estratégicos e inovadores das organizações. 
Geralmente possuem um projeto de manutenção de agências da cooperacão internacional. 

No conjunto dessas associações, também dispersos em toda região poderia ainda ser 
criado um quarto grupo de organizações que demandam de um treinamento bem mais 
especíãco!'. Aquelas que representam. os interesses de um grupo especializado, 
professores, estudantes, agentes de saúde, técnicos, etc. No universo das 207 associações, 
15 são de professores o agentes de saúde, que buscam o aprimoramento em suas atividades 
e parece-nos que a tendência é em aumentar o número dessas associações especializadas. A 
base social dessas organizações constitui-se de pessoas que estão dispersas em toda a áreas 
e podem consrituir de um grupo importante de formadores de quadros em suas 
comunidades. · · 

Diante desse quadro visualíza-se em para uma primeira fase de implementação do 
fortalecimento institucional, quatro projetos espectãcos como parte de UI1l programa de 
treinamentos e capacitações para o fortalecimento institucional do conjunto de organizações 
existentes na Amazônia. Este programa deve superar oe jfi existentes cursinhos e deverão 
ser respeitados as específícídades regionais buscando uma integração entre os campos 
técnico, político e organizacional como uma diretriz já estabelecida entre os participantes 
da oficina de Mosqueiro. k temáticas já foram identificas e podem ser retirados do 

9 !'-ki caso de Roildõnin e M.aro C'll"Om fomrn cruidu\! no íimbito do P~lo!Q e Prodea;ro. 1v O Bauco de, Dados fomeoo çs~ Íl.lf0Illlll9io Quando se acessa se a o~v.8ÇâO .l!l:U.tém p,,rc.;tia como ONG"' po14xii 
não p:eciila qw tipo de pmççm. D.is 215 011an.lzlç&s, 41 <ieclarar.lm n;,..autor parceri.a oom ONGs. · 
: : 1'l:lvcL nas áreas des J)Ollúcas púb~ ô em tqçnie.as du ncgO<li~iio. pois gnvido ma.icuia c!\"I~ mcmbws dessas 
associaçõcsjá são ~aria~ ® ~-<>. Munioipios e de wti~ pilblieas. 
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material da oficin~ de Mosqueiro. Abaixo se colocará o programa cm forma de projetos 
específicos que devera ser elaborado de forma participativa com os membros dos grupos 
regionais e o técnico do DFlD na UG. Os porfis dessas pessoas que receberão esses 
treinamentos já foram indicados na oficina do Mosqueiro. 

Projete l - Troinamooto em elahotaçã-0 a~omganhamcnto ~ avaliação de projetos. Os 
grupos alvo desse treinamento são todos os membros do Grupo de Referência Esse projeto 
deveria sor elaborado no sentido de possibilitar os membros do GR a responder as 
demandas dos projetos do PDP1 em suas áreas. Nos parece que as pessoas que estão sendo 
indicadas. para fazer parte do GR, são pessoas que já tiveram ou têm experiência nas 
diversas organizações indígenas e eventualmente poderiam apoiar as organizações de base 
a elaborar, acompanhar e avaliar projetos. Este treinamento pode ser ministrado em dois 
módulos, dentro de um mesmo ano. E deverá utilizar-se da metodologia que privilegiasse o 
"aprender fazendo". 

l .. · 

Projeto 2 - Ireinam.ento em Gestão de Orgagf?gs;ão e Proietos. Esse projeto estaria 
destinado especificamente para a COlAB no sentido de possibilitar e potencializar a 
COIAB a gerenciar projetos nas diversas áreas tendo as associações indígenas da base 
como beneficiários. Procura. de novos quadros e ampliando as ações da COIAB nas 
diversas regiões. Esse projeto ampliará a base social da COIAB e atenderia o resultado 1 
do componente Fortalecimento Institucional, Poderiam eventualmente participar desses 
treinamentos membros de outras organizações de caráter regional. 

!'. 

Projeto 3 - Treinamento e Çapacitação em Gestào de As$qci,ações. Os participantes 
desses treinamentos seriam representantes indígenas ídentífícados no primeiro grupo de 
organizações. aquelas das organizações de base. A temática já identificada seria: Técnicas 
de conduzir, registrar reuniões. levantamento problemas e soluções; gestão financeira 
básica, fluxo de caixa, preparação de relatórios. treinamento sobre negociação com 
comunidades, etc. Esse treinamento pode ser íuiciado para associações que se encontram 
em áreas mais isoladas ( esse tipo de curso pode ser ministrado em todas as áreas, pois são a 
maioria das organizações indígenas que se encontram nesse estágio de desenvolvimento 
institucional. representando uma forte demanda) e de maior ameaça a inícgridade dos povos ~ . 
indígenas. Esse curso poderia ser oferecido em três módulos, cada um de l S dias com ~ 
numero de 25 pessoas 110 máximo pare garantir o aproveitamento. Os participantes teriam 
suas próprias organizações como estudo de caso. Poderia-se ainda, fazer com que 
representantes indígenas de outras regiões pudessem também participar favorecendo o 
intercâmbio entre os diversos povos. Os participantes desse treinamento deveriam ser 
previamente selecionados pelos membros do GR em suas regiões em um processo de 
seleção onde pudesse mostrar aos participantes que se trata de um curso técnico para 
formação de quadros para as organizações indígenas, Bsse curso atenderia ao nsultudo 3 
do projeto. 

Projeto 4 ·-Treinamento e Capacitação em Gestão de Proietos 2 Temas ç:stra.tégicos d_g 
MQvimento Indígena. Seria destinado a pessoas que ja se encontram em organizações que 
demandam um conhecimento mais técnico de questões que estão lidando atualmente e que 
se encontram dependentes de assessorias externas para as temáticas; planejamento 
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estratégico, Instrumentos de controle social, Identificação de mercados para produção local, 
biodiversidade, novas tecnologias de produção e deveria atender do resultado 2 do projeto. 

Projeto 5 - T~ma..-: Transversal~. Neste projeto se visualiza uma séne de seminários 
cujas temáticas já fazem parte do movimento indígena que necessitam uma melhor 
elucidação e poderia possibilitar uma maior discussão entre as organizações, possibilitando 
uma elaboração cio políticas para o movimento indigena que permitirá melhorar a sua 
prática de: gestão e atividade política das organizações indígenas. 

Elaboração e Gestão dos Projetos 

Idealmente seria importante que os membros do GR participassem na elaboração 
dos projetos acima delineados como uma forma de garantir uma unidade no conjunto do 
programa de capacitação. Essa panicípação daria uma maior Iegitimação e tenderia a ser 
mais realista vendo-se as condições existentes nas diversas regiões. Como se trata de temas 
bastantes específíccs, deveria-se identificar organizações/empresas que já lidam com essas 
temáticas para garMtir uma melhor transferência de conhecimento. Organizações e 
empresas que possam lidar com a diversidade cultural existenre nas diversas áreas e abertas 
a desenhar treinamentos nas linhas acima descritos. Com relação à gestão desses projetos 
poderiam ser da seguinte forma: A gestão do Projeto l, 3. 4 e 5 deveria ser uma gestão 
compartilhada entre os membros do GR e as organizações/empresas que dariam os 
treinamentos. Os recursos seriam repassados para as organizações que juntamente com os 
coordenadores gerenciariam os recursos para esses treinamentos e cursos. Os membros do 
OR selecionariam a organização parceira para esses proietos. O recrutamento dessas 
organizações se faria através de edital distribuídos entre as potenciais organizações e 
empresas. Os recursos do projeto 2 deveria ser gerenciado pela COlAB t: esta selecionaria a 
organização/empresa que realizaria os treinamentos. 

Projeto físico-financeiro para as organízações . 

Recomenda-se que esses projetos sejam destinados para as organizações que estão 
participando dos treinamentos e capacitações do projeto 2. Essas organizações poderiam ser 
candidatas a receber apoio físico, como equipamentos que aparelhasse essas organizações 
possibilitando as pessoas que estão sendo treinadas e capacitadas, exercerem suas 
atividades em suas organizações. Deveriam ser priorizados as organizações ·em áreas de 
isolamento e priorizar organizações que se encontram em situação de maior ameaça a sua 
integridade física e cultural. Essas organízações deveriam apreseurar suas solicitações em 
forma de projetos. A seleção dessas organizações seria realizada pelo membros do GR com 
o apoio da UG. 

São Gabriel da Cacnoíera, 30 de maio de 2002 


