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I. INTRODUÇÃO 

Reconhecendo a necessidade de proteger e multiplicar os êxitos significativos de 

conservação ao longo da última década na Amazônia, a iniciativa SDSN-Amazônia (Rede de 

Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia) está em processo de 

fortalecimento para definir uma visão de desenvolvimento sustentável no período pós-2015 

para a Amazônia.  

Para tal, está trabalhando na mobilização de atores regionais, como centros de pesquisa, 

universidades, organizações da sociedade civil, instituições públicas e privadas, com o objetivo 

de identificar e compartilhar soluções ao desenvolvimento sustentável voltadas às novas 

tecnologias, modelos de negócio e políticas públicas. A SDSN-Amazônia foi lançada dia 18 de 

março de 2014, na sede Fundação Amazonas Sustentável (FAS, Fundação Amazonas 

Sustentável) e trabalha sob a égide da Rede Soluções de Desenvolvimento Sustentável das 

Nações Unidas (www.unsdsn.org), que foi lançada em 2012 para mobilizar e conceber as metas 

de desenvolvimento sustentável global no pós-2015. 

O principal desafio da SDSN-Amazônia é desempenhar um papel único voltado a gestão de 

redes para inovação na Amazônia, de forma a facilitar: 

i. espaços de diálogo sobre politicas para o desenvolvimento de soluções; 

ii.  a articulação para elaboração de iniciativas inovadoras para ciência, negócios e 

soluções da sociedade civil; 

iii. a mobilização de meios de comunicação social para a sensibilização do público 

em massa; 

iv.  capacitações através de uma plataforma web fornecidas por universidades 

regionais. 

Além disso, a SDSN - Amazônia pode contribuir para a definição de uma visão sobre a 

"Amazônia que queremos", em 2030, através do desenvolvimento dos indicadores dos 
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a Amazônia.  

 

Atualmente, Fundação Amazonas Sustentável (FAS) exerce, de forma voluntária, a 

secretária-executiva da SDSN-Amazônia e vai inicialmente hospedar, articular, facilitar e 

coordenar as atividades dentro da região amazônica. À medida que o programa e a governança 

da rede se desenvolvam, as instituições participantes dos países amazônicos irão assumir 

liderança em projetos específicos.  

Para alcançar seus principais objetivos, a SDSN-Amazônia está promovendo reunião com 

atores regionais e grupos de interesses para apresentar o conceito da rede, discutir uma 

agenda em comum e obter contribuições ao plano de trabalho e na governança  e assim 

fortalecendo o papel da rede, através de novas parceria. 

Este documento apresenta a discussão da reunião com um grupo focal fundamental para o 

fortalecimento e implementação das ações da rede e ativo nas soluções de desenvolvimento 

sustentável para a Amazônia.: a Coordinadoria das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica 

(Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA).  

A COICA é uma organização coordenada os por oito organizações nacionais indígenas 

amazônicas baseadas nos seguintes países: Peru, Brasil, Bolívia, Suriname, Guiana, Guiana 

Francesa, Colômbia e Equador.  

Os objetivos da organização são promover e desenvolver mecanismos que incentivam a 

interação de povos indígenas com as organizações membros da COICA, para defender e 

respeitar os direitos humanos dos povos indígenas e coordenar as ações dos seus membros a 

nível internacional, fortalecendo e cultivando a colaboração mútua entre todos os povos 

indígenas da região da bacia amazônica, promovendo e mantendo a cultura dos seus 

associados.  
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II. PONTOS DE DESTAQUE 

 

i) Importância dos povos indígenas na agenda do desenvolvimento sustentável da Amazônia 

É fundamental o envolvimento ativo das populações indígenas na agenda de soluções para o desenvolvimento 

sustentável da Amazônia. Sabe-se que correspondem a 390 povos indígenas dos nove países amazônicos, que habitam 

terras com mais de 24 funções sistêmicas desde o uso e manejo das plantas medicinais, tradições culturais e o estoque de 

carbono. As tribos indígenas possuem um conhecimento sofisticado dos ecossistemas e sobre a agricultura. Várias 

espécies, alimentícias ou não, que ainda são usadas hoje, foram domesticadas pelas populações da Amazônia. Vivendo 

tanto na região de florestas alagadas como na terra firme, os índios conhecem e utilizam uma grande variedade de 

plantas.  

 

ii. Desafios referentes a seguridade territorial 

Os cerca de 7,8 milhões de km2 da bacia Amazônica são compartilhados por 9 países , onde vivem 33 milhões de pessoas, 

incluindo 385 povos indígenas. A demarcação das terras indígenas é uma providência fundamental para a regularização 

da situação fundiária, fator relevante para garantir estabilidade e evitar conflitos nas regiões. A indefinição dos limites 

gera ocorrência de invasões e da disputas pela terra para diversos interesses, como agronegócio, madeira, grandes obras 

de infraestrutura e uma grande instabilidade dos povos indígenas na região.  

 

iii. Financiamento das ações indígenas 

A necessidade de modelos de fundos de financiamento que facilitem o acesso ao financiamento para projetos e 

iniciativas indígenas na Amazônia é uma grande necessidade, além de uma possível solução para os desafios. Há também 

a necessidade de apoio de aliados no desenvolvimento, captação e nas ferramentas de gestão desses fundos.  

 

iv. Soluções indígenas 

O maior desafio nas terras indígenas em diversas partes da bacia amazônica é o estado democrático de direito, 

considerando o planejamento civil do território, com a destinação das terras e a resolução dos conflitos. Juntamente com 

a regularização fundiária, as soluções estão relacionada a implementação de políticas competentes de saúde, de 

educação e de segurança alimentar para o desenvolvimento social e manutenção dos povos indígenas em suas 

localidades originais. Para isso, é necessário um esforço e uma interlocução maior com os governos, visando um diálogo 

aberto e que possa criar ferramentas que facilitem os processos e desenvolvimento destas politicas e ao 

desenvolvimento dessas populações. 
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III. PRINCIPAIS PONTOS DA DISCUSSÃO  

 

O primeiro encontro entre a SDSN-Amazonia e a COICA foi realizado com apoio do PNUD e 

aproveitando a oportunidade da COP-20 em Lima, no Peru. O objetivo deste encontro foi, 

primeiramente, reunir as lideranças regionais e coordenadores nacionais da instituição para 

uma apresentação formal dos propósitos e conceitos da SDSN-Amazonia. O encontro também 

foi importante para iniciar o diálogo com os lideres indígenas na construção de uma agenda 

comum voltada às soluções para o desenvolvimento sustentável na Amazônia, o papel da 

SDSN-Amazonia como articuladora desta agenda e o fundamental envolvimento da COICA para 

as atividades da SDSN-Amazonia.  

O Professor Virgílio Viana, Diretor Geral da Fundação Amazonas Sustentável e Chair da 

SDSN-Amazonia, abriu a reunião apresentando os objetivos da mesma e contextualizando 

sobre a SDSN-Amazonia. Prof. Virgilio também apresentou o primeiro esboço do Plano de 

Trabalho da SDSN-Amazonia que está sendo desenvolvido em parceria com a empresa Gestão 

de Interesse Público, Pesquisa e Consultoria (GIP). 

 Em seguida, Edwin Vasquez, Coordenador Geral da COICA, falou sobre a visão  do papel da 

SDSN-Amazonia. Para ele é muito interessante o processo de consolidação de uma rede e acha 

este processo essencial no desenvolvimento comum da Amazônia. Entretanto, acha também 

importante ter uma reunião da SDSN—Amazonia com um número maior de líderes na bacia, 

onde haveria a oportunidade de se falar minuciosamente e em comum acordo.  

Um grande desafio apontado por Edwim para a questão indígena e o desenvolvimento 

sustentável são os modelos e acesso a financiamento. A COICA está desenvolvendo fortemente 

a proposta de um Fundo de Investimento para ações indígenas, uma vez que a população 

indígena não tem acesso a algum tipo de financiamento via fundos especificamente para as 

questões e desafios para o desenvolvimento em terras indígenas.  

Atualmente, segundo Edwin, os projetos para povos indígenas são financiados via em 

empresas e ONG, mas tais projetos e recursos acabam sendo aprovados para fortalecimento de  

governança e das instituições e não para o foco do problema: demarcação das terras indígenas 

e direito do uso.  
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Desta maneira, este apoio se mostra insuficiente para alcançar seus objetivos da COICA e 

para Edwin a instituição precisa de aliados para apoiar o desenvolvimento, monitorar e 

administrar os modelos e fundos de financiamento.   

Edwin concluiu sua fala dizendo que atingir o desenvolvimento sustentável não é apenas da 

responsabilidade do Estado, nem das aldeias indígenas e sim de todos, incluindo o setor 

privado e que é importante trabalhar em mudanças para a economia verde no setor privado 

empresa, de forma a gerar benefícios para toda a sociedade e com boas práticas na gestão e 

produção de bens e consumo.  

O encontro foi assim conduzido pelo Prof. Carlos Teixeira da Parsons - The New School for 

Design.  

Entre os principais temas abordados pelos grupos em relação aos desafios para as soluções 

para o desenvolvimento sustentável, destacam-se: i. segurança territorial, ii. economia, iii. 

saúde, iv. igualdade de gênero, v.  educação, vi.  florestas e meio ambiente, vii. política social, 

planejamento e manutenção da cultura indigena. 

Ficou clara a prioridade ao tema da segurança territorial, pois é o tema referente a a luta 

atual da COICA. Atualmente, são cerca de 210 milhões de hectares originalmente pertencentes 

aos povos indígenas que necessitam ser reconhecidos como território indígena e que sofrem 

ameaça pelo desmatamento, falta de títulos,  construção de estradas e o cultivo da folha de 

coca para atividades informais. 

Dentro dos elementos identificados para se alcançar soluções aos desafios,  pode-se 

destacar: i.  vontade política dos governos para resolver os atuais problemas ; ii. garantia legal 

dos direitos dos povos indígenas; iii. financiamento para fomentar organizações indígenas mais 

sólidas.   

No que se refere a vontade politica dos governos, o grupo acredita em um processo de 

diálogo dos lideres das aldeias indígenas, que são extremamente capazes de dialogar 

abertamente com governos. Em relação aos lideres, avaliaram uma questão interessante sobre 

gênero: hoje, reconhecem como lideres tanto pessoas do sexo masculino, quanto feminino, 

pois as mulheres estão capacitadas e têm presença no espaço público.  

Para o grupo muitos governos presentes hoje na Amazônia dificultam a legalização do direto 
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ao uso da terra e acredita que os governos podem e devem ajudar as populações indígenas ao 

simplificar o processo de demarcação dos seus territórios.  

 

 

O grupo acredita que possam propor ao governo uma alteração à Constituição. Hoje, “ Carta 

Magna” ainda fecha portas para permitir a racionalização da legalização. 

Outra solução que se propõe envolvendo a relação é que os governos apoiem instalações 

dentro das terras indígenas, que facilitem o processo de demarcação dos territórios, como 

sistemas de georeferenciamento. Neste cenário, os povos indígenas poderiam apresentar 

projetos para o Estado e fundos bilaterais que possam apoiar economicamente tais instalações.  

Em relação ao fortalecimento das instituições, o grupo apontou que  muitos indígenas que 

participam na negociação direta não tem conhecimento da dinâmica geral de certos problemas 

globais e acabam tomando certas decisões sem consultar ou saber como tais decisões 

influenciam o grupo indígena como todo gerando conflitos internos.   

Para o grupo presente, os tomadores de decisão deveriam ser treinados, porque a maioria 

não teve um elevado nível de formação acadêmica e precisam ser mais competitivo. Assim, 

acham importante o apoio econômico de aliados treinamento e educação em terra indígenas.  

Josien Tokoe, da COICA, considera que além da demarcação do território é necessário 

pensar na forma de ocupação. Assim, considera importante, um sistema de gestão de recursos 

que envolva áreas protegidas, economia e outros modelos de financiamento. Entretanto, 

expressou uma preocupação para uma situação que ocorre em seu país e comunidades 

semelhantes em relação ao trabalho das ONGs, questionando a integridade das ações para 

ajudar os grupos indígenas. Em seu argumento, acha que os recursos obtidos pelas ONGs tem 

maior escoamento para consultoria e apenas 30% vão para apoio as comunidades. 

Finalizou sua intervenção falando que a solução está na economia, poder de integração e no 

convencimento dos próprios povos indigenas de que podem girar recursos a partir de suas 

ideias sem esperar a intervenção do governo ou do setor privado.  

Para outro participante, Venezuela, sente que há um enriquecimento de aldeias indígenas e 

organizações nas oficinas que são feitas, como a realizada em conjunto com a SDSN-Amazonia. 

Elas ajudam a consolidar o trabalho em suas organizações, através do compartilhamento do 

conhecimento adquirido e na troca de informações.  
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Para ele, a questão territorial é algo que os povos indigenas devem continuar lutando e se 

questionando para levar a sua luta aos demais, de forma a assegurar o seu futuro. As questões 

relevantes devem ser esclarecidas pelos indigenas e a todos que querem saber da sua luta.  

 

Assim, acha que as perguntas orientadoras como: Para que os povos indígenas querem 

território? E como o querem? E em quais condições? devem ser levadas e esclarecidas a todos 

os momentos, para não perder o foco da luta. Referente ao papel das ONGs, ele concordou 

com os argumentos da colega do Suriname. 

 Para a Edwin Vasquez, fica claro que todos consideraram uma preocupação referente a 

seguridade e direito ao território indígena e acredita que  a conversa entre COICA e SDSN-

Amazonia deve evolui para uma parceria que traga inovação e revolução nas propostas já em 

andamento visando soluções indígenas efetivas para o desenvolvimento sustentável da 

Amazônia. 

Emma Torres do PNUD encerrou o encontro, agradecendo a participação e reforçando a 

necessidade de evoluir a parceria consolidada entre COICA e SDSN-Amazonia para juntos 

trabalharem e fomentarem uma agenda positiva do desenvolvimento sustentável os povos 

indígenas da bacia amazônica. 
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Henderson Rengifo PERU AIDESEP – COICA juidako@hotmail.com 

Edwin Vasquez Campos PERU COICA evascam1@gmail.com  

Jacob Pirro COLOMBIA OPIAC  

Faerese Jocelyn FRANÇA COICA / FOAG Foag973@gmail.com 

Marcos Malima COLOMBIA OPIAC Medinamarks1972@hotmail.com 

Charles Jesuavbenz FRANÇA FOAG / COICA Chefcoutumier.kourou@gmail.com 

Emma Torres  PNUD SDSN-Amazonia  

Irvin Ristie SURINAME OIS / COICA irvinristie@gmail.com 

Josien Tokoe SURINAME OIS/COICA josientokoe@hotmail.com 

Reiko Rita Unipi EQUADOR CONFENIAE Yanua_12@hotmail.com 

Edmundo Lopez Navista  BRASIL FPHAC edmundopester@gmail.com 

Shonnu Rogas  BOLIVIA COICA-CIDOB yaguarzu@gmail.com 

Gloria Acosta  COLOMBIA OPIAC Gloria.accosta@gmail.com 

Milton Seibantio  EQUADOR CONDENIAE Kasak197@gmail.com 

Emilio Montest Bardales PERU FECONAPU-AIDESEP Emontesb60378@hotmail.com 

Adolfo Chavez  BOLIVIA CIDOB oitochavez@yahoo.es 

Nazareth Flores Cabao BOLIVIA CIDOB nazarethflores@hotmail.com 

Layla Nuñaz Koy BOLIVIA CIDOB Chechecita2013@hotmail.com 
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