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Título da proposta: 
 

 
Iniciativas de Gestão territorial e ambiental das comunidades 

Kayapó representadas pela Associação Floresta Protegida 
 
 
Proposta da Associação Floresta Protegida ao Fundo Kayapó 
 
 
Ref: 3ª Chamada de Projetos para a Conservação das Terras Indígenas Kayapó 
(Fundo Kayapó - Chamada 01/2016) 
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Resumo do Projeto 
 

Nome do Projeto  Iniciativas de Gestão territorial e 
ambiental das comunidades Kayapó 
representadas pela Associação 
Floresta Protegida  

Terra(s) Indígena(s) atendida(s)   (X) Kayapó (X) Las Casas e (X) 
Menkragnoti 

Nome do Programa  Fundo Kayapó - Chamada 01/2016  

Linha de Ação Temática  1 – Atividades de monitoramento 
territorial; 
2 – Desenvolvimento de atividades 
produtivas sustentáveis; 
3 – Atividades de gestão ambiental; 
4 – Fortalecimento da 
representação política Kayapó; 
5 – Atividades de manutenção e 
administração da AFP  

Nome da instituição Responsável 
pelo Projeto  

Associação Floresta Protegida 

Coordenador do Projeto  Adriano Jerozolimski 

Valor do projeto solicitado ao 
Funbio  

R$ 999.874,50 

Valor Total de contrapartida*  R$ 289.400,00  

*Referente a despesas, pelo período de dois anos, com aluguel da sede da 
AFP, pagamento de parte do salários e encargos do Coordenador Indígena 
da AFP, do cineasta responsável pela capacitação em audiovisual de 
representantes Kayapó. 
 
 
 
 
Resumo Executivo do Projeto  
 
O presente Projeto, que será executado no prazo de 24 meses, tem por objetivo 
geral - assim como teve os dois outros projetos executados pela AFP com apoio 
do Fundo Kayapó -, contribuir para o fortalecimento das comunidades Kayapó 
representadas pela Associação Floresta Protegida para a proteção e gestão 
sustentável de seus territórios e recursos naturais e promover sua autonomia 
econômica e política. Da forma geral, será dada continuidade a diversas ações 
apoiadas no âmbito da última proposta apresentada pela AFP ao Fundo Kayapó 
(2ª Chamada de Projetos) e que se encontra em fase final de execução, 
especialmente pelo fato das mesmas terem sido avaliadas positivamente pela 
diretoria e conselho deliberativo de lideranças da AFP, assim como pelas 
comunidades associadas.  
 
Desta forma, as ações previstas nesta proposta pretendem contribuir para o 
fortalecimento da autonomia das comunidades Kayapó representadas pela AFP 
através: (1) do aprimoramento das ações de monitoramento territorial, (2) da 
melhor estruturação das cadeias produtivas do agro-extrativismo destinadas à 
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subsistência e à geração de renda, (3) da capacitação de representantes Kayapó 
para a gestão ambiental, (5) aprimoramento da comunicação interna e externa 
da AFP e (4) de atividades de fortalecimento político, assim como de atividades 
de manutenção e administração que viabilizem os itens 1 a 3 mencionados 
anteriormente. 
 
 
Objetivo Geral do Projeto 
Fortalecer as comunidades Kayapó representadas pela Associação Floresta 

Protegida para a proteção e gestão sustentável de seus territórios e recursos 

naturais e promover sua autonomia econômica e política. 

 
Objetivos Específicos do Projeto: 
A1. Aumentar a capacidade dos Kayapó de proteger seus territórios e de definir 

novas estratégias de proteção territorial 

A2. Fortalecer as cadeias produtivas do agro-extrativismo Kayapó 

A3. Garantir o melhor controle e apropriação da AFP pelos Kayapó 

A4. Fortalecer a comunicação interna e externa da AFP 

 


