
Relatório de Gestão – 2006

1. PROGRAMA: 
PROTEÇÃO  DE  TERRAS  INDÍGENAS,  GESTÃO  TERRITORIAL  E 
ETNODESENVOLVIMENTO - 0151

1.1.OBJETIVOS:

1. Objetivo Geral:
Garantir  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos  povos  indígenas  da  Amazônia 
brasileira, nos seus próprios termos, aliada à sustentabilidade ambiental de suas 
terras.

1.1.2. Objetivo Específico:
Apoiar iniciativas indígenas de até R$ 400.000, num período de no máximo 3 anos, nas 
áreas  de  economia  sustentável,  valorização  cultural,  proteção  do  território  indígena, 
garantindo a sustentabilidade de seu meio ambiente.
Fortalecer o movimento indígena através de ações diversas no campo de gestão de projetos, 
gestão  organizacional,  capacitação  de  lideranças,  apoio  à  articulação  do  movimento 
indígena e desenvolvimento organizacional participativo. 
Realizar  o  levantamento  e  sistematização  de informações  e  experiências  das  iniciativas 
indígenas,  para  subsidiar  processo  de  disseminação  e  fornecimento  de  aportes  para  a 
elaboração de políticas públicas mais adequadas para os povos indígenas. 

1.2. INDICADORES OU PARÂMETROS DE GESTÃO
1.2.1. Nome:
Número de projetos indígenas aprovados

1.2.2. Descrição:
O PDPI apóia sub-projetos de povos indígenas, através de organizações indígenas ou ONGs 
de apoio. A quantidade de projetos aprovados, portanto, representa um dos indicadores de 
sucesso do programa.  Os projetos  são apresentados ao PDPI,  avaliados por  sua equipe 
técnica e julgados por uma comissão executiva. Quantos mais projetos aprovados, portanto, 
representa um sucesso para o PDPI.

1.2.3. Tipo de Indicador:

De Eficácia De Eficiência De Efetividade
X X

1.2.4.Fórmula de Cálculo e Método de Medição:
Quantidade de projetos indígenas aprovados

1.2.5.Avaliação do Resultado

1.2.6. Gerente do Programa: Escrawen Sompré
1.2.7. Gerente Executivo do Programa:Jorg Zimmermann



1.3. AÇÕES ORÇÃMENTÁRIAS QUE COMPÕEM O PROGRAMA

Código Descrição

6063-001
Fomento a Projetos de Gestão Ambiental dos 
Povos  Indígenas  na  Amazonia  (Programa 
Piloto)Gestão ambiental em Terras Indígenas

1.3.1.AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO – NOME: 
6063 –  Fomento  a  Projetos  de  Gestão  Ambiental  dos  Povos  Indígenas  na Amazonia  - 
Gestão ambiental em Terras Indígenas (PPA)

1.3.1.1. Objetivo: 

1.3.1.2. Descrição:  

1.3.1.3Meta Física
Descrição Unidade Programada Executada

1.3.1.4 – Meta Financeira (em R$1,00)
Orçamento Lei Contigenciado Orçamento Disponível EMPENHADO LIQUIDADO

2.606.723,00 553.273,00 2053.450,00 553.450,00 553.450,00

1.3.1.5.Resultados Alcançados:

Em 2006, foram aprovados 17  projetos, completando um geral de 84 projetos aprovados ao 
longo de toda a história do PDPI.
Foi realizado curso de formação de gestores de organizações indígenas.
Foram realizadas reuniões do processo de missão de meio termo do PDPI.
Em 2006,  foram comprometidos  R$ 3.430.950,03 com projetos,  apoioa  a  articulação e 
fortalecimento institucional.



1.3.1.6. Medidas  Implementadas  e/ou  a  Implementar  (No  caso  de  problemas  na 
execução):

No ano de 2006, o PDPI realizou as seguintes atividades:
− Aprovação de projetos
− Acompanhamento e monitoria de projetos 
− Apoio a iniciativas de articulação institucional
− Realização de missão de meio termo do PDPI
− Transferência da sede do PDPI para Brasília-DF

As atividades cotidianas do PDPI foram prejudicadas pelo processo de transferência da 
sede do programa de Manaus (AM) para Brasília (DF). Desde agosto, boa parte da 
dedicação da equipe foi para as atividades necessárias para esta transferência.
Cabe destacar, ainda, que no segundo semestre de 2006, foi iniciado processo de avaliação 
do PDPI (Missão de Meio Termo), que pretende avaliar o andamento do programa e 
implementar modificações em alguns de seus aspectos. 

1.3.1.7. Responsável pela Implementação:
Escrawen Sompré 
Jorg Zimmermann


	1.PROGRAMA: 
	PROTEÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS, GESTÃO TERRITORIAL E ETNODESENVOLVIMENTO - 0151
	De Eficácia
	Código

	1.3.1.1. Objetivo: 
	Descrição
	Orçamento Lei

	1.3.1.7. Responsável pela Implementação:

