SOMOS A FLORESTA

S

inônimo de vida, a floresta alimenta
os seres, oxigena os pulmões, oferece
o sustento e a moradia. Somos
parte dela. Vivemos dela. Dependemos
dela. Compreendendo a sua importância
para a perpetuação da existência, o Fundo
Dema orienta as suas atividades com base
na justiça socioambiental, fortalecendo o
direito, a igualdade, o compartilhamento e a
diversidade.

O PROPÓSITO
Nascemos para apoiar o
fortalecimento dos ‘Povos da
Floresta’ na Amazônia brasileira
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O QUE FAZEMOS?

A

poiamos projetos coletivos dos
Povos da Floresta - indígenas,
quilombolas, agricultores(as)
familiares, pescadores(as), agroextrativistas,
artesãos(ãs) e grupos de mulheres - com o
objetivo de promover justiça ambiental e
climática, agroecologia e segurança alimentar,
considerando as seguintes áreas temáticas:

QUAIS OS MEIOS
DE APOIO?
n nEditais

n nRecomposição florestal
n nImplantação de técnicas agrícolas para uso

sustentável do solo, plantio e manutenção
sem agrotóxicos ou insumos químicos
n nImplantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs)
n nValorização de culturas locais e sabedorias
populares
n nProjetos de gestão/preservação do território

n nChamadas Públicas

QUEM PODE
ENVIAR PROJETO?

n nAssociações comunitárias
n nCooperativas

n nInstituições sem fins lucrativos
n nChamadas Públicas
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NOSSA AT UAÇÃO

Transamazônica/Xingu, Baixo Amazonas, BR-163 e Nordeste Paraense

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

A

o longo de sua
trajetória, o Fundo
Dema ampliou os
limites geográficos além da
Transamazônica e do Xingu,
região onde se originou. A
sua atuação se faz presente
em mais de 20 municípios
do estado do Pará.

Gurupá

Prainha
Monte Alegre

Porto de Moz

Rio Amazonas
Belterra

Senador José Porfírio

Santarém

Brasil Novo

Vitória do Xingu
Anapu

Medicilândia

Itaituba

Aveiro
Uruará
Altamira

Placas
Trairão

Rurópolis

Pacajá

Rio Iriri
Rio Xingu

Senador José Porfírio

Rio Tapajós
São Félix do Xingu
Jacareacanga

Novo Progresso
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AÇÕES QUE
VALORIZAM
OS BENS
COMUNS

Iniciativas buscam o protagonismo das
populações da região amazônica

T RAJETÓRIA DE CONQUISTAS

C

om o apoio do Fundo
Dema, já se somam mais
de 300 experiências
desenvolvidas na região
amazônica. São iniciativas voltadas
ao fortalecimento de comunidades
e de movimentos sociais na
conquista de direitos. Entre os
tipos de projetos apoiados estão:

n nProteção ambiental
n nProdução agroextrativista
n nRádio comunitárias
n nProteção a famílias ameaçadas

em conflitos agrários
n nEncontros e formação
n nConstrução e informatização de
sedes de movimentos sociais

MAIS DE

MAIS DE

MAIS DE

MAIS DE

PROJETOS
EXECUTADOS

COMUNIDADES
ALCANÇADAS

FAMÍLIAS
BENEFICIADAS

MUNICÍPIOS
ATENDIDOS

300 1.900 10 MIL 20
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A DINÂMICA
DE APOIO

Mais do que recursos disponíveis,
o apoio certifica a vida, a floresta,
a biodiversidade

EM NOME DA
INTEGRIDADE

1

Avaliação do investidor

2

Assinatura de contrato

omprometido com sua história de luta por justiça
ambiental na Amazônia Brasileira, o Fundo Dema
recusa verbas de instituições e empresas que
adotam práticas antiéticas e em desacordo com normas
ambientais e com os direitos humanos. A origem dos
recursos que transitam pelo Fundo Dema precisa
atender a mecanismos de transparência, respeito e
integridade.

3

Investimento por fundo fiduciário ou em
outros projetos

4

Recursos aplicados em fundo fiduciário geram
atualização financeira de forma global do
recurso disponível

5

Investimento é corrigido de acordo com a
inflação

A FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL
(FASE), COM MAIS DE 50 ANOS DE ATUAÇÃO
NO BRASIL, É A RESPONSÁVEL JURÍDICA
PELO FUNDO DEMA

6

A preferência de abertura de conta em banco
fica a critério da Fase

7

O coordenador da Fase local tem procuração
para assinar contratos

C

9
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QUAL O DEST INO
DOS RECURSOS?

O CAMINHO DOS
INVEST IMENTOS

1

Lançamento
de edital ou
chamada
pública

2
Fundo Dema
realiza oficina de
elaboração de
projetos nas 3
regiões em que
atua
(Transamazônica,
BR 163, Baixo
Amazonas)

3

Associações /
Cooperativas
/ Instituições
sem fins
lucrativos
enviam
projetos

4
Avaliação da
habilitação
documental
dos projetos
no prazo
determinado

5

As organizações
devem ajustar a
documentação
e reencaminhar
para aprovação
final

AVALIAÇÃO
COLET IVA
DE PROJETOS

6
Comitê Gestor
reúne para
apreciação e
aprovação dos
projetos

7

8

Fundo Dema
envia ao
investidor
a lista de
projetos
aprovados

Investidor
analisa a
lista e dá o
parecer sobre
a liberação dos
recursos.
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INVESTIDOR
FASE/FUNDO
DEMA
ASSOCIAÇÕES
COMUNITÁRIAS

T RANSPARÊNCIA
NA CONDUÇÃO
DOS RECURSOS
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11

Fundo Dema realiza
oficina para dar
orientações sobre a
prestação de contas

As beneficiárias
têm até seis
meses para
prestar contas
após o recurso
ser recebido na
conta

12
13

14

As associações encaminham
para a Fase/Fundo Dema a
prestação de contas

Após analise e aprovação
da documentação, os
documentos são copiados;
os originais retornam
para as Associações e as
cópias seguem para a sede
nacional da Fase (Rio de
Janeiro).

Fase Nacional revisa
a documentação e
encaminhada finalmente
ao investidor. Com isso o
processo de prestação de
contas é encerrado.

www.fundodema.org.br

