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Carta do 
diretor-geral

As florestas detêm as 
chaves para resolver 
alguns dos maiores 
desafios mundiais, como 
as mudanças climáticas, a 
segurança alimentar e o 

desenvolvimento sustentável. Eles estão no centro 
do que fazemos aqui no CIFOR e eles estão no 
coração das comunidades que vivem e dependem 
das paisagens florestais.

Ao longo de 2012, o CIFOR continuou a trabalhar 
com tomadores de decisões e partes interessadas 
em todos os níveis para garantir que as políticas 
florestais sejam baseadas em pesquisas de 
qualidade.

Eu entrei no CIFOR em setembro de 2012 e me 
sinto honrado por liderar a organização em seus 
próximos passos, quando esperamos expandir ainda 
mais nossas abordagens de pesquisa e parcerias.

Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para 
reconhecer a extraordinária contribuição de minha 
antecessora, Frances Seymour, que deixou o 
cargo em meados de 2012. Sua dedicação em seu 
mandato de seis anos teve um impacto significativo 
na política florestal global e sua liderança foi 
fundamental para elevar o nível e visibilidade do 
trabalho do CIFOR.

Enquanto o CIFOR comemora seu 20º aniversário 
em 2013, estamos refletindo sobre as realizações 
do passado e criando estratégias para enfrentar os 
desafios à frente.

Em novembro, em paralelo às negociações 
climáticas de Doha, a sexta edição do Dia da 
Floresta sinalizou uma nova era na pesquisa florestal 
através da concentração em paisagens.

As mudanças climáticas precisam ser tratadas além 
das fronteiras setoriais e a segurança alimentar não 
deve ser transformada em uma moeda de troca 
entre agricultura e florestas. Com uma abordagem 
baseada em paisagens, podemos enfrentar esses 
desafios de uma forma mais holística.

A liderança do CIFOR no Programa de Pesquisa 
do CGIAR sobre Florestas, Árvores e Agroflorestas: 
Meios de Subsistência, Paisagens e Governança, que 
agora está em seu segundo ano, é outro exemplo 
dessa abordagem colaborativa e intersetorial.

Esses são desenvolvimentos importantes para a 
silvicultura e o CIFOR está pronto para informar e 
contribuir para esses novos paradigmas de pesquisa 
e para dispor de uma base de conhecimentos 
necessários para um futuro sustentável.

Peter Holmgren
Diretor-geral
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Carta do 
Conselho 
Diretor

Em 2013, o CIFOR completará 
20 anos de trabalho em 
prol das florestas e as 
pessoas. Durante esse 
tempo, a organização 
realizou contribuições 
significativas para a pesquisa e as práticas de campo. 
Por exemplo, as primeiras pesquisas do CIFOR em 
áreas como as causas subjacentes do desmatamento, 
alternativas às queimadas, exploração madeireira 
de impacto reduzido e manejo florestal comunitário 
mudaram a nossa forma de proteger e conservar esse 
recurso crítico.

No entanto, em seu trabalho o CIFOR não olhou 
apenas para o ambiente natural, ele também 
concentrou-se nas preocupações de pessoas que 
dependem da floresta para sua subsistência: as 
pesquisas do CIFOR sobre produtos florestais não 
madeireiros, gênero, direitos humanos e posse da 
terra ajudaram algumas das pessoas mais pobres 
do mundo.

Este relatório anual apresenta o papel do CIFOR no 
empoderamento dos decisores sobre florestas em 
comunidades de todo o mundo e a habilidade do 
CIFOR de inovar e responder a novos conhecimentos 
e desafios.

O CIFOR passou por uma série de mudanças em 2012. 
Peter Holmgren assumiu o cargo de diretor-geral após 
Frances Seymour ter deixado a posição, em meados 
de 2012. Também se juntou conosco um novo diretor-
geral adjunto, Peter Kanowski.

Damos as boas-vindas ao CIFOR a Peter Holmgren 
e Pedro Kanowski. Com eles no comando, estamos 
empolgados para embarcar nas próximas fases de 
crescimento da organização e para aprimorar nossos 
resultados para as florestas.

O Conselho gostaria de aproveitar esta oportunidade 
para agradecer a Frances por sua liderança no CIFOR 
e sua paixão por questões florestais, que representam 
uma contribuição duradoura para a organização e 
para a silvicultura em geral.

O ano do vigésimo aniversário servirá para refletirmos 
sobre nossas conquistas e expectativas sobre o 
que precisa ser feito. A silvicultura nunca foi tão 
importante e o CIFOR não pode realizar o seu trabalho 
sozinho. Nossas relações com parceiros e doadores 
estão crescendo a cada ano e isso ajuda a aumentar a 
influência do CIFOR e o seu alcance.

M. Hosny El Lakany
Presidente do Conselho Diretor
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Definindo uma nova 
agenda para a pesquisa 
florestal na África Central 

A educação e a formação não são as únicas opções 
que o CIFOR emprega para orientar mudanças na 
comunidade de pesquisa florestal da África Central. O 
CIFOR também trabalha com organizações parceiras 
e institutos nacionais de pesquisa para desenvolver 
capacidades e estreitar laços com outras instituições 
decisoras a nível nacional e regional.

O CIFOR e seus parceiros organizaram um workshop 
em fevereiro de 2012, em Douala, Camarões, para 
refletir sobre uma nova agenda para a pesquisa 
florestal na África Central.

“Houve muitas discussões interessantes e chegamos 
à decisão de estabelecer uma plataforma de 
organizações para a troca de experiências, articulação 
de trabalhos de pesquisa conjunta e criação de 
capacidades”, disse Richard Eba’a Atyi, coordenador 
regional do Escritório do CIFOR na África Central.

Outros projetos de criação de capacidades do CIFOR , 
por exemplo o REFORCO, serão enriquecidos por seu 
envolvimento nessa iniciativa, disse Eba'a Atyi.

A nova plataforma de pesquisa florestal criará 
eficiências tanto através da colaboração em pesquisa, 
como também na utilização de fundos e recursos.

COMIFAC, o fórum regional da África Central para a 
conservação e manejo sustentável de ecossistemas 
florestais, inclui agora em seu planejamento de longo 
prazo a estratégia comum delineada na reunião.

“Os institutos nacionais de pesquisa são parceiros 
muito importantes, mas eles ainda estão enfrentando 
desafios com a capacitação, então ao trabalhar nesse 
aspecto, podemos melhorar as habilidades dos 
pesquisadores e melhorar a qualidade da ciência 
disponível e nossa colaboração”, disse Eba’a Atyi. 
“O CIFOR cresceu na região — inicialmente, a nossa 
presença era muito pequena, mas agora estamos 
atraindo a atenção de importantes formuladores 
de políticas. A construção dessas parcerias nos dá a 
oportunidade de apresentar melhor a nossa pesquisa 
e continuar a influenciar os formuladores de políticas, 
não só na África Central, mas em todo o mundo.”

Para obter mais informações, visite  
blog.cifor.org/congo
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“ A construção dessas parcerias 

nos dá a oportunidade de apresentar 

melhor a nossa pesquisa e continuar 

a influenciar os formuladores de 

políticas, não só na África Central, 

mas em todo o mundo. 

”Richard eba'a atyi
Coordenador regional, Escritório 
do CIFOR na África Central

Jardim botânico da Universidade de Kisangani, RDC<
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o presidente da indonésia 
faz um discurso político 
significativo na sede do 
CiFoR 

O presidente indonésio, Susilo Bambang Yudhoyono, 
visitou o campus do CIFOR em 13 de junho de 2012, 
poucos dias antes da histórica Cúpula da Rio+20, para 
fazer um discurso fundamental sobre “crescimento 
sustentável com equidade”.

A economia da Indonésia mudou de uma economia 
na qual as florestas eram sacrificadas em troca 
do crescimento econômico para uma economia 
ambientalmente sustentável, onde as florestas são 
valorizadas pela ampla gama de serviços ecológicos 
que prestam à sociedade, disse o presidente. Ele 
declarou que, em 2025, “nenhuma exploração de 
recursos deve exceder a sua capacidade biológica de 
regeneração” e que “Perder nossas florestas tropicais 
constituiria o desastre nacional, global e planetário 
final. É por isso que a Indonésia alterou sua rota, 
comprometendo-se com a silvicultura sustentável”.

O presidente cimentou a sua visita através do plantio 
de uma árvore no campus, e depois assinou uma placa 
comemorativa onde estava inscrito: “Obrigado, CIFOR. 
Vamos salvar nossas florestas para o nosso futuro”.

A Indonésia, onde o CIFOR está sediado, abriga a 
terceira maior área de florestas tropicais do mundo. 
A maior segunda área de florestas de mangue no 
mundo estende-se ao longo de sua costa, a qual 
promove a pesca costeira e protege as comunidades 
costeiras de tempestades destrutivas. A Indonésia 
tem 50 por cento das turfeiras tropicais do mundo, 
as quais propiciam a armazenagem de uma enorme 
quantidade de carbono.

O discurso do presidente atraiu um grande público na 
Indonésia e no mundo, elevando o perfil de questões 
florestais e da pesquisa do CIFOR. Esse foi transmitido 
ao vivo pela TV Metro, um dos mais populares canais 
de notícias nacional, e foi assistido por cerca de 
675.000 expectadores. O vídeo foi transmitido ao 
vivo na web, e a estação de rádio estatal nacional, 
a Rádio Republik Indonésia, transmitiu o discurso 
no horário de almoço. Mais de 35 veículos da mídia 
impressa nacional e internacional cobriram o discurso, 
e os comentários sobre o discurso presidencial no 
blog do CIFOR foram lidos cerca de 1.000 vezes e 
compartilhados no Facebook por mais de 3.000 vezes.

Leia mais e veja nosso vídeo em 
blog.cifor.org/president-SBY

“ As mudanças climáticas 

são causadas pelo homem, e as 

soluções para essas mudanças 

também são elaboradas pelo 

homem. Devemos deter a 

crescente tendência mundial de 

déficit na ‘pegada ecológica’. 

Devemos evitar a perigosa 

armadilha de um jogo de espera. 

Levará tempo para construirmos 

um consenso — especialmente 

no cenário global. Conhecemos 

os problemas. Conhecemos as 

soluções. Agora temos que agir. 

”Presidente indonésio
Susilo Bambang Yudhoyono 

O presidente indonésio, Susilo Bambang Yudhoyono,  
no CIFOR em Bogor, Indonésia

>



Colaborando ao longo 
de paisagens e com 
instituições para melhorar 
os resultados da pesquisa 
florestal 

As instituições dedicadas à silvicultura, biodiversidade e 
agricultura tradicionalmente têm operado separadamente, 
apesar de trabalharem em muitos desafios comuns, 
como a segurança alimentar, mudanças climáticas e 
desmatamento.

O CIFOR e seus parceiros do CGIAR defendem uma 
mudança para deslocar suas pesquisas dos limites setoriais 
para um nível integrado de paisagem, como forma de 
melhorar o conhecimento e os resultados para as florestas, 
as pessoas e os meios de subsistência.

O CIFOR, a Bioversity Internacional, o Centro Internacional 
de Agricultura Tropical e o Centro Mundial Agroflorestal 
atualmente estão implementando o Programa de Pesquisa 
do CGIAR sobre Florestas, Árvores e Agroflorestas.

O programa já está em seu segundo ano de implementação 
e no caminho certo para alcançar suas metas de geração de 
conhecimento e de resultados.

Este ano, o Centro de Pesquisa Agrícola para o 
Desenvolvimento (CIRAD) tornou-se o primeiro centro 
fora do Consórcio CGIAR a juntar-se ao Comitê de 
Direção do programa, trazendo sua rica experiência sobre 
desenvolvimento e pesquisa agrícola.

“A posição do CIRAD dentro [do programa] reconhece a 
colaboração de longo prazo com o CIFOR e testemunha 
que os CRPs são instrumentos eficazes da reforma do 
CGIAR em suas relações com os parceiros”, apontou Pierre 
Fabre do CIRAD.

“O ponto principal da reforma do CGIAR”, diz o diretor 
do programa, Nasi Robert, “foi que se percebeu que 
havia muitas barreiras entre as instituições e insuficientes 
pesquisas interdisciplinares e colaborativas acontecendo. 
Há agora planos conjuntos para colaboração entre os 
quatro centros principais... e o nosso orçamento está sendo 
direcionado para a realização de pesquisa sobre temas 
emergentes, de ponta. Ter o CIRAD conosco só irá reforçar 
essa frutífera parceria”.

Uma parte importante da colaboração é a abordagem 
de paisagens sentinela. Nessas paisagens, os cientistas 
medem mudanças através da aplicação de metodologias 
semelhantes, para obter uma compreensão mais profunda 
sobre como essas áreas interagem com processos globais. 
A investigação da paisagem examina as florestas em 
conexão com outros tipos de terras e tem o potencial para 
vários níveis de impacto. A população local se beneficiará 
de uma maior compreensão sobre o manejo de recursos 
naturais; enquanto a nível nacional e global, os cientistas 
produzirão pesquisas politicamente relevantes para 
informar a tomada de decisão.

Veja nosso vídeo “Papua: Planning a better future” em  
cifor.org/collaborating
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“ Iniciativas transversais, 

tais como a abordagem de 

paisagens sentinela, oferecem 

uma oportunidade nova e sem 

precedentes para trabalhar com 

uma série de parceiros em todo o 

mundo, no monitoramento de longo 

prazo de populações dependentes 

da floresta e de ecossistemas 

baseados em árvores. 

”alain Billand
CIRAD

Aldeia perto do Parque Nacional do Monte, Java Ocidental, Indonésia<
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olhando para o futuro das 
paisagens na sexta edição 
do Dia da Floresta

Especialistas em silvicultura exigiram uma nova 
abordagem para o manejo do território e para combater 
as mudanças climáticas, durante a sexta edição do Dia da 
Floresta, realizado em Doha, lado a lado da COP 2012, da 
CQNUMC.

Com mais de 700 participantes de alto nível de governos, 
ONGs, doadores e meios de comunicação internacionais, 
incluindo 241 negociadores da CQNUMC, as discussões 
foram centradas na necessidade de uma abordagem 
holística da paisagem para enfrentar os desafios das 
mudanças climáticas, da segurança alimentar e da 
conservação das florestas.

“Está na hora da silvicultura sair da floresta e contribuir de 
forma mais ampla”, disse Peter Holmgren, diretor-geral do 
CIFOR, em seu discurso de abertura.

Will Steffen, diretor executivo do Instituto de Mudanças 
Climáticas da Universidade Nacional da Austrália, 
fez a palestra de abertura sobre a mudança de 
abordagens para o crescimento e desenvolvimento 
sustentável, colocando ênfase especial sobre o clima e a 
biodiversidade.

Outros palestrantes abordaram temas como finanças, 
segurança alimentar e redução da pobreza.

“O intervalo para alcançar um mundo de dois graus está 
encurtando muito rapidamente”, disse Mary Barton-
Dock, diretora de Política Climática e Finanças do Banco 
Mundial. “Uma abordagem da paisagem será essencial 
para atender a crescente necessidade de alimentos, sem 
invadir as florestas.”

Pela primeira vez, o evento foi realizado em conjunto com 
o Dia da Agricultura, Paisagens e Meios de Subsistência, 
explorando o potencial das paisagens para oferecer 
soluções sustentáveis para a adaptação e mitigação às 
mudanças climáticas, e meios de subsistência.

Mais outras 700 pessoas assistiram à transmissão ao vivo 
do Dia da Floresta na web, e mais 4.300 pessoas assistiram 
aos vídeos dos painéis no YouTube. A mídia internacional 
cobriu extensivamente o evento e a cobertura da COP 
no blog do CIFOR recebeu 93 mil visitas em dezembro 
e janeiro. No geral, a campanha de mídia social atingiu 
cerca de 650 mil pessoas.

Perto de 94 por cento dos entrevistados em uma 
pesquisa sobre a sexta edição do Dia da Floresta 
disseram que achavam que o evento foi “bem-sucedido” 
ou “muito bem-sucedido”, citando o seu valor para 
o estabelecimento de redes, subsídio de políticas e 
promoção do intercâmbio de conhecimentos.

Veja a lista de vídeos da sexta edição do Dia da Floresta 
em cifor.org/forestday6

“ As mudanças climáticas precisam 

ser tratadas além dos limites setoriais. 

As florestas e a silvicultura devem 

ser vistas através das lentes da 

agricultura, da segurança alimentar e 

de uma perspectiva mais ampla para 

o desenvolvimento sustentável. Está 

na hora da silvicultura sair da floresta 

e contribuir de forma mais ampla. 

”Peter Holmgren
Diretor-geral do CIFOR

O diretor-geral do CIFOR Peter Holmgren na sexta edição 
do Dia da Floresta, Doha, Qatar
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aumentando a 
participação das mulheres 
no manejo florestal 
comunitário na nicarágua 

O controle local dos recursos naturais é uma questão 
chave para o desenvolvimento autônomo e inclusivo, 
especialmente em territórios indígenas. No entanto, 
relativamente pouca atenção tem sido dada às 
dinâmicas locais e de gênero que orientam a tomada 
de decisões sobre quem cuida, usa e compartilha os 
recursos da floresta.

O projeto de três anos “Gênero, Posse e Florestas 
Comunitárias” pretende abordar esse assunto através 
da promoção da inclusão de mulheres na tomada de 
decisões sobre florestas e melhorar os seus direitos 
de posse.

Na Nicarágua, o projeto está sendo implementado 
em uma região autônoma, onde a grande população 
indígena está passando atualmente por um 
processo de reivindicação de títulos formais de seus 
territórios históricos.

O primeiro documento de trabalho do projeto, 
lançado em outubro de 2012, identificou uma série de 
áreas onde o envolvimento das mulheres poderia ser 
melhorado.

“As mulheres têm mais dificuldade de participar de 
reuniões e falar em público e só raramente assumem 
papéis de liderança ao nível de comunidade. E até 
mesmo em comunidades onde as mulheres acreditam 
ter influência sobre muitas decisões importantes, 
elas não têm uma influência similar sobre as decisões 
relacionadas às florestas”, disse Anne Larson, cientista 
sênior do CIFOR.

Em seu primeiro ano, o projeto esteve centrado na 
pesquisa, mas na segunda fase, técnicas de manejo 
colaborativo adaptativo têm sido usadas para ajudar 
a gerar normas claras, a nível interno e comunitário, 
para o uso dos recursos florestais. Algumas 
comunidades já iniciaram projetos de reflorestamento, 
como parte de seus planos de trabalho, enquanto 
outros esclareceram regras tradicionais para permitir 
que os líderes possam manejar melhor os recursos 
florestais e resolver disputas.

“Um ano atrás, nós teríamos visto principalmente 
os homens falando e participando. As mulheres 
participavam das oficinas, mas elas não falavam tanto 
quanto os homens”, disse a pesquisadora Xochilt 
Hernández. “[Agora] vemos que mais mulheres estão 
se envolvendo em reuniões comunitárias e mais 
mulheres estão exigindo espaço para aprender sobre 
a floresta.”

Para obter mais informações, visite cifor.org/gender

“ Vemos que mais mulheres 

estão se envolvendo em reuniões 

comunitárias e mais mulheres estão 

exigindo espaço para aprender 

sobre a floresta. 

”Xochilt Hernández
Pesquisadora
(Não aparece na foto)

Um morador quíchua perto do Rio Napo, Equador<Fo
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impulsionando os meios 
de subsistência e a 
conservação através 
da domesticação em 
Camarões 

Para os moradores da região central de Camarões, 
a trepadeira florestal conhecida como okok é 
considerada uma planta maravilha.

Gnetum spp., chamado okok ou eru em diferentes 
partes de Camarões, é um produto florestal não 
madeireiro (PFNM) de enorme significado cultural e 
econômico. Cresce naturalmente na floresta tropical 
da Bacia do Congo. Ele sobe nos troncos e se entrelaça 
ao redor dos galhos das árvores estabelecidas. Mas a 
crescente popularidade dessa planta em Camarões 
levou a preocupações sobre a sustentabilidade de 
seu uso. Uma pesquisa do CIFOR estima que só em 
Camarões, o comércio da planta okok ultrapassa US$ 
12 milhões por ano.

“[Okok] é muito importante em termos alimentares, 
é muito importante em termos medicinais, e é muito 
importante em termos de geração de renda”, diz 
Abdon Awono, cientista do CIFOR.

Ao pesquisar PFNMs em sua região de origem, Abdon 
Awono percebeu que os moradores precisavam 
andar cada vez mais para o interior da floresta para 
encontrar okok. Ele incentivou o CIFOR a estabelecer 
uma parceria com a organização camaronesa de 
pesquisa IRAD e uma ONG local, para desenvolver um 
programa experimental de domesticação em várias 
localidades.

“Começamos a convencê-los de que também era 
possível cultivar okok de modo similar ao que eles 
já faziam com o cacau e outros produtos agrícolas. 
Acredite, foi muito difícil porque eles diziam, ‘O 
que você está falando? Temos isso na floresta, não 
adianta você vir aqui nos dizer para plantar’. Mas 
eles começaram a perceber que (o plantio) era muito 
útil porque eles não estavam conseguindo obter a 
quantidade que precisavam da natureza.”

Viveiros foram instalados em 2003, os moradores 
foram treinados e foram estabelecidas plantações. 
Agora, o sucesso dos experimentos do CIFOR pode 
ser visto através do lançamento de programas de 
cultivo de okok em todo o país, com o governo 
camaronês, desde 2009, assegurando fundos de cerca 
de US$ 500 mil por ano.

Veja nosso vídeo “Taming okok” em cifor.org/okok
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“ Estou feliz porque vejo que 

o impacto sobre a população é 

direto, é algo que podemos ver. 

Não é algo que podemos falar 

apenas em conferências — quando 

você vai para o campo, você pode 

ver o que está acontecendo e 

pode avaliar a mudança que está 

ocorrendo. 

”abdon awono
Cientista do CIFOR
(Não aparece na foto)

Plantando okok na aldeia de Minwoho, Camarões >
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o CiFoR oferece novas 
diretrizes sobre como 
proteger as florestas e a 
biodiversidade 

O CIFOR produziu um novo conjunto de “diretrizes 
para boas práticas” para informar os formuladores de 
políticas sobre como equilibrar as pressões concorrentes 
sobre as terras e ao mesmo tempo proteger as florestas 
e a biodiversidade. Essas novas “diretrizes para boas 
práticas” foram levadas em consideração pelas 
pesquisas da ONU.

A "paisagem" é uma forma relativamente nova de 
considerar o manejo de terras baseado em serviços 
sociais, econômicos e ambientais. Os proponentes 
esperam que ao se afastarem da ideia de definir a terra 
em termos segregados poderiam acabar com o debate 
em curso no sentido de que as florestas devem ser 
sacrificadas em prol do desenvolvimento. Isso também 
poderia ajudar as partes interessadas a decidir como 
maximizar o potencial de suas terras para garantir 
o fornecimento sustentável de alimentos e energia, 
mantendo ao mesmo tempo os serviços ambientais 
que as árvores e as florestas proporcionam. Essa 
abordagem concentra-se na redução da pobreza e nos 
meios de subsistência, em vez de na conservação ou nas 
considerações biológicas.

A abordagem da sustentabilidade a nível de paisagem 
é um conjunto de 10 princípios orientadores que 
delineiam maneiras para melhor integrar a pesquisa 
nos setores agrícola, florestal, de energia e de pesca. 
As diretrizes foram submetidas à consideração da 
Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), em 
outubro de 2012. A CDB oficialmente “tomou nota” das 
diretrizes — uma prova de sua relevância para o manejo 
multifuncional da paisagem.

“Essas diretrizes poderiam estabelecer um padrão 
para formuladores de políticas, ONGs e profissionais 
que trabalham em conservação e desenvolvimento 
em mais de 100 países em todo o mundo, sobre como 
desenvolver e melhorar políticas de planejamento do 
uso da terra”, disse Terry Sunderland, cientista principal 
do CIFOR e pesquisador líder desses princípios.

A abordagem da paisagem fornece uma forma 
alternativa de olhar para muitos fatores que afetam 
as paisagens, incluindo a restauração, esquemas para 
pagamentos de serviços ambientais, intervenções 
visando a redução de emissões através de 
desmatamento e degradação (REDD+), manejo de águas 
em bacias hidrográficas e medidas adequadas para 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

“Os países precisam reforçar as relações com atores 
nacionais e internacionais, melhorar a comunicação 
entre setores e investir em abordagens mais integradas 
para o manejo multifuncional da paisagem, a fim de 
aproveitar ao máximo a abordagem”, disse Sunderland.

“ É vital entender as diferentes 

funções das paisagens para 

garantir que os países tenham mais 

resiliência e que sejam capazes de 

melhor se adaptar às mudanças 

climáticas, tais como a insegurança 

alimentar. 

”terry Sunderland
Cientista principal do CIFOR
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Pica-peixe-pigmeu (Ceyx pictus) na Reserva Florestal de 
Yoko, Kisangani, RDC

<



Jovens pesquisadores liderando o 
caminho para a silvicultura no Congo

Nas profundezas da Reserva Florestal de Yoko, ao longo do rio Congo em 
Kisangani, na República Democrática do Congo, Consolate Kaswera Kyamakya 
está verificando suas armadilhas.

Ela teve sorte — deitada na serrapilheira está uma pequena criatura listrada 
conhecida como musaranho-elefante, valorizada como alimento pelos 
moradores da área. 

Mas Kyamakya não é uma caçadora. Ela é uma cientista prestes a completar 
seu doutorado na Universidade de Kisangani. Sua pesquisa tem como objetivo 
descobrir as ameaças às duas espécies locais de musaranho-elefante e o impacto 
das atividades humanas sobre a sua distribuição, através de comparar as 
populações de animais dentro e fora da reserva.

“O número de agricultores e caçadores realmente está crescendo. E, como 
as presas grandes estão ficando mais raras, a população local depende de 
pequenos animais como esse para sua alimentação”, disse ela. “Então, nosso 
trabalho sugere que há a necessidade de aumentar a conscientização da 
comunidade local sobre a pressão que suas atividades no local colocam sobre os 
musaranhos. Se não fizermos nada sobre isso, corremos o risco de extinguir essa 
população.”

Kyamakya é uma dos 25 estudantes de doutorado congoleses matriculados em 
um programa especial de capacitação em pesquisa florestal na Universidade de 
Kisangani.

O Projeto REFORCO (Pesquisa Florestal no Congo), financiado pela União 
Europeia e implementado pelo CIFOR, junto com várias outras instituições 
parceiras, visa a formação de uma nova geração de pesquisadores como 
Kaswera Kyamakya.

“Temos aqui na República Democrática do Congo (RDC) a maior área de florestas 
tropicais da África. Se nós não treinarmos os jovens, quem irá gerenciar essas 
florestas mais tarde?”, pergunta o professor Leopoldo Ndjele, coordenador do 
programa REFORCO em Kisangani.

Não são apenas os estudantes de doutorado que são apoiados pelo REFORCO: 
o projeto também financia o programa de mestrado em Engenharia Florestal 
da Universidade de Kisangani. Trinta e cinco alunos já graduaram-se, e outros 
dezoito estão em formação.

“Esses jovens vão, depois de seu treinamento, trabalhar na universidade, e 
suceder os atuais professores. Estamos treinando os futuros conservadores 
da natureza, as pessoas que vão ajudar a população a lutar contra a pobreza, 
desnutrição e, acima de tudo, a alcançar um manejo sustentável das florestas”, 
disse Ndjele.

Prosper Sabongo é outro estudante de doutorado no programa. Ele está 
analisando a composição de um determinado tipo de ecossistema florestal perto 
de Kisangani.

“Este tipo de floresta é dominante na Bacia Central do Congo, por isso é 
importante conhecer a sua dinâmica”, disse Sabongo. Ele descreve como as 
enormes árvores nessa floresta armazenam carbono, mantendo-o fora da 
atmosfera e diminuindo o aquecimento global — ou seja, a Bacia do Congo é 
importante não só para a RDC, mas para todos.

Sabongo disse “hoje nós falamos sobre mudanças climáticas. Enquanto a 
floresta está intacta, ela pode compensar os efeitos ambientais nocivos que os 
seres humanos estão produzindo. Portanto, não devemos esquecer ou ignorar 
essa floresta, dada a realidade atual que a humanidade está vivendo”.

Veja nosso vídeo “Young Leaders” em cifor.org/youngleaders
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Cientista Prosper Sabongo estudando árvores Funtumia africana 
perto do povoado de Masako, Kisangani, RDC

<

“ Temos aqui na RDC a maior 

parte das florestas tropicais da 

África. Se nós não treinamos os 

jovens, quem irá gerenciar essas 

florestas mais tarde? 

”
Professor leopold ndjele
Coordenador do Programa 
REFORCO em Kisangani.
(Não aparece na foto)



Comércio e tendências emergentes: 
examinando o envolvimento da 
China com a África 

As crescentes relações entre a China e a África em negócios, investimentos, 
ajuda e comércio têm atraído a atenção mundial. Agora, a pesquisa do 
CIFOR está examinando as implicações dessas conexões para o manejo dos 
recursos naturais nas áreas florestais do continente Africano.

O projeto “Comércio e investimento chinês na África: avaliando e 
governando trade-offs para as economias nacionais, meios de subsistência 
locais e ecossistemas florestais” é implementado pelo CIFOR com o 
apoio do Ministério Federal Alemão para a Cooperação Econômica e 
Desenvolvimento.

“O objetivo do projeto é compreender como os modelos chineses de 
investimento internacional e de assistência para o desenvolvimento 
diferem dos outros, especialmente em como eles podem afetar o acesso à 
terra e aos recursos de áreas florestais”, disse Louis Putzel, o cientista sênior 
do CIFOR que lidera o projeto.

Um dos primeiros resultados do projeto lançou luz sobre as discrepâncias 
entre os números oficiais de exportação de madeira de Moçambique e os 
dados de importação da China.

Os números sobre as exportações de Moçambique a partir de 2010 
mostraram um valor de madeira enviada para a China de quase 
US$ 49 milhões, enquanto as estatísticas chinesas revelaram que mais de 
US$ 134 milhões haviam desembarcado de Moçambique, uma diferença de 
US$ 85,4 milhões.

A madeira não registrada pela alfândega provavelmente não é tributada e o 
governo moçambicano poderia, portanto, estar perdendo receitas. Mas essa 
é apenas uma parte do problema.

“O rastreamento da madeira é um requisito mínimo se funcionários do 
setor florestal irão tentar monitorar a exploração madeireira e seus efeitos 
a nível nacional”, diz Putzel. “É claro que isso não garante um manejo 
sustentável das florestas, mas sem o rastreamento, o papel do governo fica 
muito limitado.”

Algum trabalho foi realizado no lado da China, como por exemplo, a 
elaboração de diretrizes para a exploração madeireira no exterior pela 
Administração Florestal Estatal e pelo Ministério do Comércio. No entanto, 
apesar dos esforços para promover essas diretrizes, elas ainda são de 
difícil aplicação.

O comércio de madeira não é a única área onde o investimento chinês 
provoca impactos sobre as florestas. Estudos exploratórios mostram que o 
envolvimento de empresas chinesas em atividades de mineração artesanal 
e de pequena escala na República Democrática do Congo é uma fonte 
potencialmente significativa de desmatamento e degradação das florestas, 
especialmente em áreas que atraem garimpeiros migrantes.

O projeto China-África é o primeiro trabalho do CIFOR a olhar para 
mudanças econômicas globais enquanto economias emergentes se 
envolvem com o comércio em novos mercados.

“Ainda há muito trabalho a ser feito”, disse o cientista sênior do CIFOR Pablo 
Pacheco. “No futuro próximo, o CIFOR expandirá seu trabalho para além da 
China e da África, para observar o impacto de outras economias emergentes 
em países com florestas tropicais.”

“ Muita atenção tem sido dada 

ao crescente papel da China na 

África, especialmente pela imprensa 

internacional, mas até agora muito 

pouco trabalho científico foi feito 

sobre os reais impactos sociais e 

ecológicos. 

”Louis Putzel
Cientista sênior do CIFOR
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Mercado de madeira Montée Parc, Yaoundé, Camarões >



“ Nós, junto com os outros 

embaixadores que participaram da 

reunião, ficamos agradavelmente 

surpresos que essa simples 

apresentação para o Gabinete do 

Ministro pudesse mobilizar tanta 

atenção para uma política. 

”Davison Gumbo
Cientista do CIFOR

explorando soluções para 
o comércio de carvão em 
Zâmbia

O comércio de carvão vegetal em Zâmbia está 
fortemente ligado ao desmatamento, apesar de 
ser uma importante fonte de energia e de renda 
para famílias pobres. Abordar a sustentabilidade do 
comércio de carvão vegetal, equilibrando ao mesmo 
tempo as necessidades das pessoas que vivem na 
pobreza, tem sido um desafio assustador para os 
formuladores de políticas. 

No entanto, um recente estudo exploratório realizado 
por cientistas do CIFOR foi bem recebido por um 
grupo chave de tomadores de decisão em Zâmbia, 
a nível nacional e local, e pode levar a mudanças 
significativas em termos de políticas e execução.

O estudo, financiado pela Embaixada da Finlândia 
em Lusaka, foi apresentado em uma reunião de 
alto nível em agosto de 2012 com a presença do Sr. 
Mike Hammah, ministro de Terras, Recursos Naturais 
e Proteção Ambiental de Gana, juntamente com 
embaixadores e outros funcionários. O encontro 
gerou um debate robusto e levou o ministro a solicitar 
um conjunto de ações dos pesquisadores do CIFOR.

“Até o momento, tem havido uma falta de foco do 
governo sobre o carvão. Qualquer pessoa pode 
produzir carvão e as estruturas legais e políticas 
não estão sendo cumpridas”, disse Davison Gumbo, 
cientista do CIFOR. “A ideia era usar este estudo 
para mostrar ao governo o que estava acontecendo. 
Quando o estudo foi finalizado, fomos para o ministro 
com nossos parceiros de cooperação. A resposta que 
recebemos foi: ‘Sim, vamos fazer alguma coisa. O que 
precisamos fazer para mudar isso? ‘”

O CIFOR e seus parceiros também se reuniram com a 
Associação de Desenvolvimento do Governo Local e 
tiveram respostas positivas semelhantes de prefeitos 
e gestores municipais. A mídia nacional também 
informou sobre os resultados da pesquisa.

O CIFOR está trabalhando agora com o ministério 
nesse assunto.

O estudo preliminar confirmou algumas 
preocupações preexistentes sobre a dimensão e a 
escala do comércio de carvão, incluindo o transporte 
generalizado de carvão produzido em Zâmbia para os 
países vizinhos. Esse também destacou uma série de 
áreas para melhorias, tais como melhor fiscalização, 
envolvimento e melhoria das instituições locais, 
desenvolvimento de esquemas de manejo sustentável 
e a realização de mais pesquisas sobre fontes 
alternativas para o carvão vegetal.

Veja nosso vídeo “Black Gold” at cifor.org/charcoal
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Vendedor de carvão no mercado Mokolo, Yaoundé, Camarões<
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nova agenda de pesquisa 
para as florestas da África 
ocidental 

O CIFOR está revigorando seu foco na África Ocidental, 
com nove novos projetos e a expansão de seu quadro de 
pessoal do escritório regional.

Por ser uma área estratégica para a pesquisa sobre 
as florestas tropicais, a adaptação às mudanças 
climáticas e as florestas secas, o CIFOR estabeleceu o 
Escritório Regional para a África Ocidental no Burkina 
Faso, em 2005.

Originalmente, três grandes projetos foram executados 
pelo escritório, porém esses foram concluídos em 2009.

O esforço do CIFOR para a captação de recursos, a 
partir de 2010, trouxe novas oportunidades para lançar 
projetos inovadores.

Um deles é “Florestas e Adaptação às Mudanças 
Climáticas na África Ocidental”, um projeto de três anos 
implementado no Burkina Faso e no Mali. Esse projeto 
baseia-se no trabalho anterior do CIFOR e visa promover 
a adaptação baseada em ecossistemas em políticas e 
projetos. O CIFOR também vai testar uma ferramenta 
com foco na comunidade para avaliar a vulnerabilidade e 
o planejamento para adaptações no manejo de recursos 
florestais em seus projetos atuais, e para demonstrar 
aos formuladores de políticas e aos produtores como as 
florestas podem ser integradas ao planejamento para 
adaptações.

Um estudo de 20 meses sobre o papel que as florestas 
desempenham no aumento da resiliência dos atores 
sociais frente às mudanças climáticas irá analisar como as 
florestas podem contribuir para melhorar a resiliência do 
setor de energia a partir de madeira em Burkina Faso. Um 
projeto de três anos para avaliar as ameaças às espécies 
de árvores fonte de alimentos prioritárias também foi 
lançado em Burkina Faso em 2012.

O programa de quatro anos para desenvolvimento 
de biocarbono de alto valor (BIODEV) é o maior novo 
projeto. O CIFOR está liderando um pacote de trabalho 
sobre intervenções florestais.

Além disso, o CIFOR está trabalhando para estabelecer 
plataformas para diálogos política-ciência sobre 
mudanças climáticas e adaptação, e assumiu a liderança 
na articulação de uma rede de pesquisadores, políticos 
e trabalhadores para o desenvolvimento para monitorar 
os processos de mudança e os impactos das interações 
homem-floresta no Sahel, na África Ocidental.

“O trabalho na África Ocidental oferece uma 
oportunidade única para entender como certas 
comunidades têm sido capazes de se adaptar a um 
ambiente muito desafiador”, disse Michael Balinga, 
cientista regional do CIFOR, África Ocidental. “A África 
Ocidental é uma das regiões do mundo mais afetadas 
pela pobreza e variações climáticas; portanto, as 
comunidades locais dependem das florestas e árvores 
para obter alimentos, remédios e energia.”

“ Poucas instituições estão 

mais bem equipadas do que o 

CIFOR para assumir a liderança na 

geração de ciência de qualidade, 

no estabelecimento de redes de 

parceria e no fornecimento de uma 

ampla perspectiva sobre questões 

relacionadas às florestas. 

”Michael Balinga
Cientista regional, África Ocidental

Mulher transportando lenha, Burkina Faso >



assumindo papéis e 
realizando mapeamento em 
3D ajuda as comunidades 
no planejamento de suas 
paisagens 

Planos bem-intencionados muitas vezes acabam sendo 
abandonados e esquecidos quando os moradores são 
deixados de fora do processo de planejamento do uso da 
terra.

Por outro lado, ao abrir um mapa em 3D (completado 
com marcos familiares, no meio de uma mesa) 
e perguntar aos moradores o que eles fariam se 
assumissem os papéis de empreiteiros, conservacionistas 
ou líderes comunitários, fica mais fácil incorporar as 
opiniões locais no processo.

Essa ferramenta de assumir papéis, desenvolvida por 
cientistas do CIFOR e parceiros, ajuda as comunidades 
locais a verem as vantagens a longo prazo do manejo 
cuidadoso da paisagem. O método foi testado 
inicialmente em 2011 em 28 aldeias adjacentes a Área 
Protegida Nacional Nam Et - Phou Loey, no Laos, um dos 
poucos santuários de tigres remanescentes no país. O 
mapeamento 3D já foi adotado por 10 distritos diferentes 
e está sendo implementado em cerca de 300 vilas. Os 
resultados, até agora, são muito promissores, disse Jean-
Christophe Castella, um dos pesquisadores.

No passado, muitas vezes os moradores acabavam 
implementando planos que eles não entendiam e 
que estavam condenados ao fracasso. “Em estilos 
anteriores de reuniões para planejamento de uso da 
terra, normalmente a população local apenas se sentava 
no fundo da sala de reuniões, esperando para a reunião 
acabar”, disse Castella.

Quando os líderes de todas as aldeias estão juntos na 
mesma sala, demarcando suas fronteiras nos mapas em 
3D, eles são capazes de resolver disputas territoriais e 
chegar a um consenso de grupo, disse ele.

As ferramentas de aprendizagem abordam barreiras 
tais como a diferença de línguas entre os planejadores 
e as comunidades, baixo nível de alfabetização e baixa 
competência em leitura de mapas, e compreensão 
limitada da comunidade sobre os impactos de planos de 
uso da terra.

As reuniões também ajudam a treinar as pessoas locais 
em técnicas de negociação, de modo a equipá-los 
melhor para discutir sobre o uso futuro da terra e os 
planos de manejo de recursos em sua área.

O Sr. Monsay Laomouasong, governador do distrito 
Viengkham na Província de Luang Prabang, onde foram 
realizados os testes iniciais, ficou satisfeito com os 
resultados até agora.

“Essa abordagem coloca as chaves do desenvolvimento 
nas mãos das comunidades locais e evita envolvê-las em 
programas assistenciais sem fim”, disse ele.
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“ Em estilos anteriores de 

reuniões para planejamento de uso 

da terra, normalmente a população 

local apenas se sentava no fundo 

da sala de reuniões, esperando 

para a reunião acabar. 

”Jean-Christophe Castella
Pesquisador
(Não aparece na foto)

Reunião sobre planejamento do uso da terra, Laos<
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a devolução dos 
resultados para as 
comunidades promove 
relações de pesquisa 

Os pesquisadores muitas vezes trabalham em estreita 
colaboração com as comunidades da floresta, quando 
realizam estudos sobre meios de subsistência, manejo 
de recursos naturais e conservação. Infelizmente, 
muitos pesquisadores não devolvem os resultados 
para a fonte.

No entanto, os pesquisadores do CIFOR trabalhando 
no Estudo Comparativo Global (GCS) sobre a redução 
de emissões por desmatamento e degradação 
florestal (REDD+) estão ajudando a mudar esta 
tendência. O GCS-REDD é um dos primeiros estudos 
comparativos de projetos-piloto do mundo, parte 
do sistema de REDD+ apoiado pela ONU. O estudo 
tem como objetivo identificar o que funciona nas 
iniciativas de REDD+ a nível nacional e subnacional 
em 11 países.

Na América Latina, até agora, os resultados de 
pesquisas sobre iniciativas piloto subnacionais de 
REDD+ foram devolvidos a cinco sítios no Brasil e 
no Peru. Os moradores consideraram a informação 
quantificada sobre a renda monetária e de 
subsistência das unidades domésticas particularmente 
interessante.

Devolver os resultados de pesquisa beneficia tanto 
as comunidades como os pesquisadores, disse Amy 
Duchelle, cientista do CIFOR:

“É ressaltado para as pessoas... de onde e de quais 
atividades elas estão recebendo a maior parte de sua 
renda”, disse Duchelle. “Líderes locais compilaram 
cuidadosamente a informação e [indicaram] que 
queriam ter [o levantamento] para seu próprio 
planejamento e conhecimento.”

Devolver os resultados para os proponentes de 
projetos de REDD+ foi também de grande valor:

“Isso permitiu aos executores de projetos verem as 
esperanças e as preocupações dos povos locais com 
relação ao REDD+. Isto é muito útil para que eles 
possam adaptar seus projetos para resolver problemas 
locais e gerar resultados mais consistentes”, 
disse Duchelle.

Os moradores também ficaram agradecidos por os 
pesquisadores terem voltado, contribuindo assim para 
fortalecer a confiança e encorajando a cooperação 
para o futuro monitoramento e pesquisa. Duchelle 
disse, “Mal posso dizer quantas vezes ouvimos, 
‘pesquisador nunca volta’, ‘vocês são o primeiro grupo 
a voltar, portanto, muito obrigado’”.

Veja nosso vídeo “Protecting forest, fighting climate 
change” at cifor.org/amazon

“ A resposta local sobre os 

resultados ajudou nossas equipes a 

melhorar nossas interpretações dos 

dados. Além disso… a recepção da 

nossa equipe será muito melhor, o 

que deveria melhorar a qualidade 

das respostas futuras. 

”amy Duchelle
Cientista do CIFOR
(Não aparece na foto)A pesquisadora Kaline Rossi do Nascimento liderando uma discussão 

na comunidade sobre REDD, São Félix, Amazônia brasileira
>
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Finanças e RH: apoiando a 
ciência e o crescimento do 
CiFoR 

O crescimento do CIFOR tem estado na casa dos dois 
dígitos nos últimos seis anos e a organização dobrou de 
tamanho no mesmo período.

Para 2013, o orçamento é estimado em cerca de US$ 44 
milhões, US$ 33,8 milhões a mais do que em 2012. O 
crescimento anual de 2012 foi de 20 por cento e deverá 
aumentar para 30 por cento em 2013.

A equipe de Finanças e Administração é uma parte 
dessa história de crescimento, colocando em prática 
políticas e procedimentos para fortalecer a prestação 
de contas, ajudando com propostas e orçamentos 
e apoiando a expansão da pesquisa do CIFOR em 
novas regiões.

Kumar Tumuluru, diretor de Finanças e Administração 
apontou, “Nós verificamos constantemente os 
orçamentos para ter certeza de que eles refletem o 
que os cientistas estão fazendo na prática, para nos 
certificarmos de que nossos doadores estão satisfeitos 
com os orçamentos, para garantir que todos os nossos 
gastos estão em ordem em diferentes partes do 
mundo, e para assegurar que as nossas auditorias são 
auditorias limpas”.

O volume de financiamento restrito também tem 
aumentado ao longo dos últimos anos. Assim, a 
equipe de finanças tem trabalhado lado a lado com os 
cientistas, para produzir propostas de orçamentos, disse 
Tumuluru.

Entrar na era dos Programas de Pesquisa do Consórcio 
CGIAR, onde o CIFOR é o líder do Programa Florestas, 
Árvores e Agroflorestas, fez com que a equipe financeira 
passasse também a assumir a responsabilidade pelos 
fundos para outros centros de pesquisa. Essa equipe 
também foi uma parte crítica da equipe que criou a 
proposta do programa, que foi bem recebida pelos 
doadores.

A equipe de finanças tem apoiado uma série de 
auditorias e estudos, tais como a avaliação em quatro 
pilares conduzida pela Comissão Europeia, o maior 
doador individual do CIFOR. Os resultados da auditoria 
fizeram com que o CIFOR fosse classificado como uma 
organização internacional pela Comissão. Tumuluru 
diz: “Isso significa que podemos seguir nossas próprias 
políticas e procedimentos, não as deles, o que leva a 
uma redução significativa nos custos administrativos”.

Trabalhando em estreita colaboração com a equipe 
de finanças, a equipe de administração garante que 
o campus do CIFOR e sua infraestrutura são mantidos 
conforme os padrões internacionais, criando um 
ambiente de trabalho seguro para todos.

O pessoal de Finanças e de Administração nos 
escritórios regionais também assegura que todas as 
políticas e processos são implementados de forma 
eficaz e apoiam as equipes baseadas na sede.

A equipe de Recursos Humanos (RH) também 
desempenhou um papel fundamental na expansão 
do CIFOR. O número de funcionários aumentou junto 
com o crescimento da organização, passando de 183 
funcionários em 2010 para 206 até o final de 2012.

“Nesse ambiente dinâmico, a equipe de RH teve de 
rever as bases da remuneração e o pacote de benefícios, 
para que o CIFOR se tornasse um empregador mais 
atraente. O novo pacote, implementado em 2010, foi 
revisto e aprimorado, tendo sido formalizado agora”, 
disse Liza Moore, diretora de Recursos Humanos. “O 
melhor pacote de benefícios é apresentado lado a lado 

com outros esforços para recrutar cientistas, tais como a 
melhoria da informação sobre como viver e trabalhar na 
sede do CIFOR em Bogor, na Indonésia.”

Este ano, o CIFOR também aumentou sua presença na 
África Austral e Oriental, estabelecendo um escritório 
regional em Nairobi, no Quênia, com o apoio do RH. A 
equipe de RH também revisou o manual de pessoal da 
organização, aprovado pelo conselho em maio, para 
agilizar documentação e políticas.

Uma outra grande conquista em termos de recursos 
humanos e diversidade é que a razão de gênero no 
CIFOR é agora quase 50-50.

“Não estamos tendo problemas para atrair mulheres 
cientistas”, disse Moore. “No futuro, nosso foco na 
igualdade de gênero se deslocará para tentar alcançar 
mais equilíbrio de gênero a nível gerencial.”

Pessoal do CIFOR na Reunião Anual de 2012>



Relatório financeiro* 
De dezembro de 2012 a dezembro de 2011 (em milhares de dólares dos Estados Unidos)

Relatório de atividades* 
Referente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (em milhares de dólares dos Estados Unidos)

Agência Australiana para o 
Desenvolvimento Internacional 
(AusAID)

Agência Austríaca para o 
Desenvolvimento

Agência de Cooperação Internacional 
Alemã e Ministério Federal da 
Cooperação Econômica e do 
Desenvolvimento (GIZ/BMZ)

Alemanha
Banco Africano de Desenvolvimento 

(BAD)
Banco Mundial
Bioversity International
Centro Australiano de Pesquisa 

Agrícola Internacional (ACIAR)
Centro de Cooperação Internacional 

em Pesquisa Agronômica para o 
Desenvolvimento (CIRAD)

Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT)

Centro Internacional de Pesquisa em 
Ciências Agrícolas do Japão

Centro Mundial Agroflorestal 
(ICRAF)

CGIAR
China
Comissão Europeia
Conselho de Manejo Florestal
Conservation International 

Foundation
Coreia
Departamento para o 

Desenvolvimento Internacional 
do Reino Unido (DFID)

Ecofys, Países Baixos
Estados Unidos da América
Finlândia
França (Embaixada da França em 

Camarões)
Fundo Francês para o Ambiente 

Mundial (FFEM)
Instituto das Nações Unidas para 

a Formação e a Investigação 
(UNITAR)

Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia (IPAM)

Instituto Federal Alemão para o 
Ambiente (FOEN), Suíça

Japão

Meridian Institute
Met Office Hadley Centre, Governo 

do Reino Unido
Ministério da Florestas e Vida 

Selvagem
Ministério do Ambiente,
Noruega
Organização Católica de Assistência 

e Apoio ao Desenvolvimento 
(CORDAID)

Países Baixos
Reino Unido
Rockefeller Foundation
Serviço de Pesca e Vida Selvagem 

dos Estados Unidos
Suíça
União Internacional para a 

Conservação da Natureza (IUCN)
Universidade de Dar Es Salaam
Universidade Nacional Australiana
USAID
Wageningen International

Doadores 

O trabalho do CIFOR em 2011 não teria sido possível sem o generoso apoio das seguintes organizações (em ordem 
alfabética)

Conselho Diretor

Prof. M. Hosny El Lakany, PhD, DSc
Presidente, Conselho Diretor
Professor adjunto
Departamento de Manejo de Recursos 
Florestais
Universidade de British Columbia, 
Vancouver BC
CANADÁ

John Murray Hudson OBE, Bsc, DBA
Vice-presidente, Conselho Diretor 
Presidente, Comitê de Finanças e 
Auditoria
Chinnor, Oxfordshire, OX39 4QD
REINO UNIDO

Nancy Andrews
Vice-presidente, Conselho Diretor 
Presidente, Comitê de Programas
Presidente e CEO
Low Income Investment Fund
100 Pine Street, Suite 1800
San Francisco, CA 94111
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Sra. Claudia Martínez Zuleta
Diretora
Ecología, Economía y Ética Bogotá
COLÔMBIA

Prof. Linxiu Zhang
Professor e vice-diretor
Centro de Política Agrícola Chinesa
Instituto de Pesquisa em Ciências 
Geográficas e Recursos Naturais, Academia 
Chinesa de Ciências, Pequim
CHINA

Antonio G. M. La Viña
Diretor, Ateneo School of Government
Pacifico Ortiz Hall, Social Development
Complex Ateneo da Universidade de Manila
Katipunan Avenue, Loyola Heights,
Quezon City 1108, Metro Manila
FILIPINAS

Prof. Eric Tollens
Presidente, Conselho do Centro Mundial 
Agroflorestal
Professor, Faculdade de Agricultura
e Ciências Biológicas Aplicadas
Universidade Católica de Leuven
BÉLGICA

Dr. Idah Pswarayi-Riddihough
Gerente de setor
Ambiente e Manejo de Recursos Naturais 
(AFTEN)
Banco Mundial, Washington DC
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Frances Seymour
Diretora-geral (até 9 de setembro de 2012)
CIFOR
Jl. CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat
Bogor 16115
INDONÉSIA

Dr. Peter Holmgren
Diretor-geral (a partir de 10 de setembro de 
2012)
CIFOR
Jl. CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat
Bogor 16115
INDONÉSIA

Dr. Ir. Iman Santoso, MSc
Representante do país anfitrião
Diretor-geral
Agência de Pesquisa e Desenvolvimento 
Florestal, Ministério das Florestas, Jacarta
INDONÉSIA

Prof. Peter Kanowski
Secretário, Conselho Diretor
Diretor-geral adjunto
CIFOR
Jl. CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat
Bogor 16115
INDONÉSIA

Ativos 2012 2011

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 37.447 21.128

Depósitos de curto prazo 500 600

Contas a receber:

- Doadores 3.342 2.803

- Empregados 655 470

- Outros centros do CGIAR 98 94

- Outros 4.593 941

Despesas pagas antecipadamente 436 420

Total do ativo circulante 47.071 26.456

Ativos não circulantes
Imóveis, instalações e equipamentos 2.479 2.483

Outros ativos 2.823 1.797

Total do ativo não circulante 5.302 4.280

Total de ativos 52.373 30.736

Passivo e ativo líquido 2012 2011

Passivo circulante
Contas a pagar:

- Doadores 15.729 5.402

- Empregados 566 381

- Outros centros do CGIAR 2.802 708

- Outros 1.651 134

Despesas provisionadas 2.361 2.252

Total do passivo circulante 23.109 8.877

Passivo não circulante
Obrigações com benefícios de 
empregados 5.290 4.783

Despesas provisionadas – não corrente - 350

Total do passivo não circulante 5.290 5.133

Ativo líquido
Irrestrito:

- Não designado 20.371 13.123

- Designado 3.603 3.603

Total do ativo líquido 23.974 16.726

Total do passivo e ativo líquido 52.373 30.736

2012 2011

Irrestrito Restrito – CRPs Total Total
Fundo do 

CGIAR
janelas 1 e 2

Fundo do 
CGIAR

janela 3

Bilateral Total 
restrito

Receitas e ganhos
- Receitas de subvenção 6.796 29.952 1.140 18.131 49.223 56.019 36.394 

- Outras receitas e ganhos 340 - - - - 340  276 

Total das receitas e ganhos 7.136 29.952 1.140  18.131  49.223  56.359  36.670 

Despesas e perdas
- Despesas de pesquisa 200 25.317 996  16.116 42.429 42.629 31.594 

- Despesas gerais e de gestão (350) 6.832 - - 6.832 6.482 4.742 

Sub-total (150) 32.149 996 16.116  49.261 49.111 36.336 
- Recuperação de custos 

indiretos 38 (2.197) 144 2.015  (38) - (1.630)

Total das despesas e perdas (112) 29.952 1.140 18.131 49.223 49.111 34.706 

Excedente 7.248 - - - - 7.248 1.964 

Classificação pela natureza das 
despesas

- Pessoal  90  8.655  483  4.508  13.646  13.736  12.132 

- Fornecimentos e serviços  (276)  5.769  417  5.496  11.682  11.406  9.083 

- Colaboradores - Centros do 
CGIAR -  15.224 -  117  15.341  15.341  6.525 

- Colaboradores - Parceiros  2  348  16  4.936  5.300  5.302  5.810 

- Viagens  33  1.516  80  941  2.537  2.570  2.062 

- Depreciação  1  637 -  86  723  724  724 

- Custos do sistema (CSP) - - -  32  32  32 - 

Sub-total  (150)  32.149  996  16.116  49.261  49.111  36.336 
- Recuperação de custos 

indiretos  38  (2.197)  144  2.015  (38)  -  (1.630)

Total  (112)  29.952  1.140  18.131  49.223  49.111  34.706 

*As informações expostas abaixo foram extraídas das demonstrações financeiras auditadas referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 
2011. A PricewaterhouseCoopers-Indonésia realizou a auditoria e emitiu parecer sem ressalva.
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Junte-se a nós para comemorar o nosso 20° aniversário em 2013, 
visite cifor.org/20years
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Center for International Forestry Research
CIFOR contribui para obem-estar humano, a conservação ambiental e a equidade, realizando 
pesquisa para servir de base a políticas e práticas que afetam as florestas nos países em 
desenvolvimento. O CIFOR é um dos 15 centros de pesquisa do Grupo Consultivo em Pesquisa 
Agrícola Internacional (CGIAR). Sua sede fica em Bogor, na Indonésia. O Centro conta também com 
escritórios na Ásia, África e América do Sul.

cifor.org/forests-trees-agroforestry




