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1. INTRODUÇÃO 

O Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, neste 
documento referido como Programa Piloto, é um conjunto de atividades integradas 
com o objetivo de fortalecer e maximizar os benefícios ambientais às florestas tropicais 
brasileiras, de forma consistente com o desenvolvimento do País, a ser executado pelo 
Governo Brasileiro com a participação do Banco Internacional para a Reconstrução e 
o Desenvolvimento (BIRD), neste documento referido como Banco Mundial. da 
Comuni-dade Econômica Européia {CEE), e de Países doadores interessados no 
Programa. ( *) 

Dentre os subprogramas que compõem o Programa Piloto, o Subprograma de 
Ciência e Tecnologia, a ser executado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), 
tem o objetivo de promover a geração e disseminação de conhecimentos científicos e 
tecnológicos relevantes para a conservação e desenvolvimento sustentável na região 
amazônica. Está estabelecido em dois componentes: 
1. Apoio a projetos de pesquisa na região, avaliados e selecionados em base 

competitiva segundo prioridades e normas estabelecidas, descritas no Capítulo li - 
Projeto de Pesquisa Dirigida; e, 

2. Apoio ao fortalecimento das atividades administrativas, gerenciais, de infra-estrutura 
e de capacitação de recursos humanos, que servem de base ao desenvolvimento de 
programa de pesquisa e de disseminação de- conhecimentos científicos e 
tecnológicos de duas instituições da Amazônia. o Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (INPA) e o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), como explicitado no 
CapítuJo Ili - Projeto Centros de Ciência. 

(·) O Programa Piloto para a Proteção das Florestas Trop1ca1s do Brasil tem os seguintes obJetivos gerais: 
1. Encorajar as iniciativas locais com o fim de harmonizar obJetivos ambientais com a melhona do padrão de 

vida da populaçêc amazónica: 
2. Salvaguardar a biodiversidade e proteger parques. reservas e áreas mdlgenas; 
3. Fortalecer ag6ncias ambientais e federara: 
4. Desenvolver • disseminar o conhecimento cientifico e tecnologias aplicados ao uso sustentáv!M de recursos 

naturais; e, 
5. M!Mhorar a vigilância e o monitoramento amb1enta1s. 

Está estrut\lrado em quatro Subprogramas: 
1. Subprogramas de Polftlcas de recursos naturais, compreendendo: 

• Zoneamento Ecológi~conOmico 
- Monstcramento e Vigilêneia Ambientat 
• Controle e Fiscatlzação Ambienta& 
- Educaçêo Ambientai 

2 Subprograma de Projetes Demonstrativos: 
- Projeto Oemonstrati\'O Tipo A 

3. Subprograma de Manejo de Recursos Naturais e Unidades de Conservação: 
- ParquN e reservas 
• ReHMltl Extrativistas e Florestas Nacionais 
• Manejo de Recursos Naturais 
• Recuperaçlo de Áreas Degradadas 

4. Subprograma de Ciência e Tecnologia (descrito acama) 



li. PROJETO DE PESQUISA DIRIGIDA/PPD 

1. OBJETIVOS 

O Projeto de Pesquisa Dirigida - PPD tem como objetivo prover os conhecimentos 
científicos e tecnológicos necessários para a conservação da floresta tropical 
Amazônica, bem como para a utilização racional de seus recursos. sendo concebido 
como uma forma de propiciar uma base de conhecimentos (científicos e tecnológicos) 
para os demais Subprogramas do Programa Piloto. Foram identificadas quatro áreas 
prioritárias, as quais constituem o.s objetivos operacionais do PPD: 
a) Estabelecimento de uma sólida base de conhecimentos sobre os ecossistemas 

amazónicos de forma a permitir o estudo de suas evoluções no tempo; 
monitoramento ambiental; e as interações entre os componentes biológico, físico e 
humano do ambiente e suas implicações em nível global, regional e nacional. 

b) Pesquisas que tomem possível o uso sustentável dos recursos da Amazônia 
mediante a melhoria da produção e da produtividade dos seus ecossistemas 
terrestres e aquáticos; atividades que visem ao processamento local e à agregação 
de valor aos produtos amazônicos; recuperação de áreas degradadas; tecnologias 
ambientalmente compatíveis para os setores agropecuário, industrial e mineral; e. 
políticas necessárias para adoção de tecnologias econômico e ambientalmente 
sustentáveis. 

e) Desenvolvimento ou adaptação de tecnologias necessárias para apoiar a 
implantação de infra-estrutura social, econômica e ambientalmente adequada para 
os espaços urbanos e rurais, com ênfase em: energias renováveis, redes de 
transporte; e, oferta de serviços básicos - água. esgoto, dentre outros. 

d) Estudos de variáveis sociais e culturais relevantes para a meffm~i~ d~ qu~lidade 
de vida das populações amazônicas e o uso sustentável da floresta tropical e suas 
relações com as questões sociais e econômicas do País, as quais afetam direta ou 
indiretamente o processo de ocupação da Amazônia. 

2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

As atividades no âmbito do PPD são organizadas de acordo com as quatro áreas 
prioritárias acima citadas, cujo respectivo conteúdo é descrito a seguir, de acordo com 
a abordagem interdisciplinar e multiinstitucional a ser adotado na elaboração dos 
projetos de pesquisa a serem apoiados pelo PPD. 

2.1. Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazónicos 
Esta área abordará a pesquisa sobre problemas bióticos, abióticos e socio 

econômicos, tais como: impacto potencial das amplas mudanças do padrão de uso da 
terra nos ciclos hidrológicos e no carreio de nutrientes da floresta úmida para os 
oceanos; alterações potenciais do ambiente regional e global resultante das alterações 
na bacia amazônica; estratégias para a conservação da biodiversidade em ambientes . 
aquáticos e florestais; metodologias para monitoramento dos efeitos da ação antrópica 
sobre ecossistemas ao longo do tempo, incluindo deflorestamento; e, interações entre 
os componentes biótico e abiótico e as populações humanas. 



2.2. Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia 
As pesquisas a serem fomentadas nesta área deverão incluir. dentre outros temas: 

pesquisas sobre o uso e exploração dos recursos dos ecossistemas terrestres e 
aquáticos da Amazônia (pequenas propriedades, extrativismo, pecuária e agricultura 
extensivas, pesca, mineração e exploração madeireira); modelagem e avaliação dos 
impactos potenciais resuitantes das intervenções nesses ecossistemas, através de 
novas e tradicionais tecnologias;. estudos sobre as possibilidades de valorização. no 
mercado nacional e internacional, de >AOVos produtos ou de produtos tradicionalmente 
explorados (técnicas de manejo, de produção e processamento; controle de qualidade; 
mercados, etc); e, estudos sobre a capacidade de regeneração natural de ambientes 
alterados e de tecnologias que propiciem o aumento da velocidade de recuperação de 
áreas degradadas. 

2.3. Infra-estrutura Ambientalmente Saudável 
As prioridades de pesquisas relacionadas à infra-estrutura dirigem-se para fontes 

de energia renováveis para uso direto pelas populações amazônicas e as alternativas 
em termos de atividades econômicas associadas à produção e comercialização de 
produtos regionais; estudos sobre meios de transportes necessários para uso das 
comunidades da Amazônia e para escoamento de sua produção; tecnologias 
apropriadas para suprimento e distribuição de água e para saneamento das 
comunidades; desenvolvimento de infra-estrutura apropriada para a Região 
Amazônica; e, melhoramento de metodologias para avaliação de impacto ambiental de 
projetos alternativos de infra-estrutura. 

2.4. Melhoramento da Qualidade de Vida na Região Amazônica 
As pesquisa~ nesta área deverão enfocar principalmente os seguintes aspectos: 

estudos demográficos e fatores estimuladores da imigração e emigração; distribuição 
espacial como função de práticas de subsistência; interação entre políticas 
econômicas (macro e setorial) e a colonização da Amazônia; absorção de mão-de 
obra e atividades econômicas em relação às tendências de urbanização; estabilidade 
econômica e social de comunidades residentes em relação à sustentabilidade de 
novos sistemas de produção; base cultural e social do uso sustentado do ambiente 
amazônico; interações humanas e ambientais em relação à poluição ( ex. causadas 
pela mineração de ouro); doenças epidêmicas e outras; causas nutricionais e 
ambientais de stress; pesquisa operacional e econômica na provisão de serviços de 
saúde: e, estudos de cenários possíveis para o futuro da Amazônia no contexto do 
desenvolvimento global do Brasil. 

3. EXECUTORES 

As instituições participantes do PPD são: 
a) O Ministério da Cência e Tecnologia - MCT, responsável pela coordenação e su 

pervisão geral, através da Secretaria de Coordenação de Programas - SECOP, que 
exercerá as funções de Secretaria Técnica do Subprograma de C&T. 

b) A Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, que será o agente financeiro e a 
Agência Executara do PPD nesta primeira fase do Programa. 



Ili. CENTROS DE CIÊNCIA - CC 

1. OBJETIVOS 

O projeto "Centros de Clência" tem como objetivo o fortalecimento institucional de 
dois centros de pesquisa da região -amazônica, o Instituto de Pesquisas da Amazônia 
(INPA) e o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), visando ao estabelecimento de 
uma base institucional de referência para o desenvolvimento de pesquisas científicas e 
tecnológicas voltadas à conservação da floresta amazônica e ao uso sustentado de 
seus recursos. 

O projeto tem. como objetivos específicos, a promoção de melhorias na infra 
estrutura física e de serviços, o fortalecimento da capacitação em termos de recursos 
humanos, bem como da coleta e disseminação de informações, de modo que estes 
dois centros possam atuar como centros de ciência. constituindo-se em referencial 
básico para a atuação científica e tecnológica na Amazônia. (Anexos: Projeto do lNPA 
e Projeto do Museu E. Goeldi). 

2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Para que estes objetivos possam ser atingidos foram estabelecidas ações em 
quatro etapas: 

2.1. Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional 

• Plano Estratégico - com a finalidade de rever a missão e objetivos das duas 
instituições, adaptar sua estrutura organizacional e estabelecer prioridades. políticas 
e estrutura de pesquisa. 

• Fortalecimento Institucional - dirigido às unidades de planejamento e ::e 
coordenação interinstitucional, considerando, também a criação de mecanismos ce 
sustentação financeira. 

2.2. Recuperação e Melhoria de Infra-Estrutura e de Equipamentos 

• Relacionado ao plano estratégico, a melhoria da base física e de equipamentos. visa 
instrumentar os institutos para exercer a ciência das pesquisas, mediante: 
- renovação das instalações e sistemas de suporte básicos, compreendendo rede 
elétrica e hidráulica. construção de novas unidades e recuperação das antigas. 
recuperação de equipamentos de apoio (xerox, fax, computadores), recuperação e 
manutenção de coleções sistemáticas e de materiais bibliográficos. 

2.3. Fortalecimento da Base de Recursos Humanos 

• Melhoria da capacitação de recursos humanos, nos dois institutos mediante: 
- melhoria na remuneração, concessão de bolsas, programas de treinamento técnico 
e de pós-graduação e intercâmbio científico e técnico. 

- Sistema de avaliação do desempenho e concessão de incentivos aos 
pesquisadores. 
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2.4. Melhoria da disseminação e infonnação cientifica 

• Desenvolvimento de amplo programa de disseminação científica e generalização do 
uso dos resultados de pesquisas. por meio de: 
- realização de seminários. suporte a publicações e criação e fortalecimento de 
unidades setoriais. 

3. EXECUTORES 

As instituições participantes do Projeto Centros de Ciência são: 
a) O Ministério da Ciência - MCT. em nível de coordenação e supervisão geral do 

Projeto, através da Secretaria de Coordenação de Programas - SECOP que 
exercerá as funções de Secretaria Técnica do Subprograma de C& T. 

b) O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazôrua s- INPA e o Museu Paraense Emílio 
Goeldi - MPEG. serão as Instituições Executaras do Projeto. 

e) A Financiadora de Estudo e Projeto - FINEP, será o Agente Financeiro do Projeto. 
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IV. ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SUBPROGRAMA DE C&T 
NOMCT 

A organização e administração do Subprograma envolve a atuação das instituições 
de coordenação/supervisão geral e de execução, assim como de colegiados, a seguir 
explicitados. 

1. SECRETARIA TÉCNICA-ST 

A SECOP - por meio de seu titular, tendo o titular da COAP como seu adjunto, 
exercerá a Secretaria Técnica do Subprograma - será responsável pela coordenação 
da execução do Subprograma e se reportará, por intermédio da Secretaria Executiva 
do Programa Piloto, no M.M.A., à Comissão de Coordenação do citado Programa. 
Desenvolverá atividades de coordenação e supervisão geral, de forma a garantir a 
consecução dos objetivos gerais do Subprograma, articulando-se com a Agência 
Executara e Financeira, e promovendo a interação entre esta, os demais beneficiários 
do subprograma os e os colegiados que nele atuam. Deverá executar. ou fazer 
executar, as recomendações da Comissão Coordenadora Regional de Pesquisa na 
Amazônia - CORPAM após aprovação pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, bem 
como do Grupo Internacional de Acompanhamento Científico - GIAC e da Comissão 
de Coordenação do Programa Piloto. 

A Secretaria Técnica do Subprograma contará com um gerente e com pessoal 
auxiliar, sendo que o primeiro se responsabilizará pelo acompanhamento dos assuntos 
relativos à operacionalização do Subprograma. Esta atividade, portanto, é de caratér 
técnico-administrativo e diz respeito à concepção e organização de informações 
estatísticas e gerenciais relativas ao subprograma; à divulgação de suas atividades e 
co-participação no acompanhamento e avaliação dos projetos, na organização de 
Comitês Assessores para julgamento de propostas, no pré-enquadramento e análise 
orçamentária de propostas; ao acompanhamento físico e financeiro dos projetos 
contratados, com a assessoria de consultores ad hoc, técnicos do MCT, em harmonia 
com as atividades da Agência Exeçutora e Financeira e dos Colegiados que atuam no 
Subprograma. A ST produzirá Relatório Anuais sobre a execução do Subprograma a 
serem encaminhados à Comissão de Coordenação do Programa Piloto e ao Banco 
Mundial. 

2. AGÊNCIA EXECUTORA E FINANCEIRA - AF 

Cabe à Agência executara e financeira do Subprograma a função de liberar os 
recursos financeiros às instituições executaras dos projetos contratados pelo 
subprograma, de acordo com os Planos Operativos Anuais e com os cronogramas 
acordados nos contratos dos projetos. 

A FINEP será a Agência executara do PPD e financeira de ambos os projetos da 
primeira fase do Subprograma, cabendo-lhe assegurar que todos os recursos 
financeiros dos projetos contratados cheguem aos beneficiários em tempo hábil e em 
valor real, de acordo com normas estabelecidas em convênios anexos a este 
documento. (Anexos: Minuta de Convênio entre FINEP e MCT e normas operacionais 
respectivas). 

Como Agência executara do PPD, a FINEP atuará diretamente na contratação de 
propostas, no pré-enquadramento e análise orçamentária das propostas, na 
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contratação de propostas aprovadas pelos Comitês Assessores. no acompanhamento 
físico e financeiro de projetos contratados, em harmonia com a Secretaria Técnica do 
subprograma e com os colegiados que nele atuam. A FINEP produzirá e enviará à 
Secretaria Técnica do subprograma, relatórios anuais demonstrativos de suas 
atividades administrativas e financeiras relativas às atividades supra citadas. 

3. COLEGIADOS 

Os colegiados, onde têm assento representantes da Secretaria Técnica, da Agência 
Executara, das comunidades científica, tecnológica e empresarial. têm funções 
variadas que vão desde a definição de política. formulação de planejamento e análise 
de propostas, até o acompanhamento e avaliação do Subprograma. 

Os colegiados envolvidos no planejamento, administração, acompanhamento e 
avaliação do Subprograma são em número de quatro: 

• Comissão Coordenadora Regional de Pesquisas da Amazônia-CORPAM 
• Grupo Internacional de Acompanhamento Científico - GIAC 
• Comitês Assessores - CA's/PPO 
• Colegiado dos Institutos/ CC. 

3.1. Comissão Coordenadora Regional de Pesquisa na Amazônia - CORPAM 

A CORPAM, criada pela Lei 8896, de 10 de julho de 1989 (anexa a este Documento 
Básico), atuará como órgão de assessoramento ao MCT para o Subprograma no que 
se refere à definição de suas diretrizes gerais; na elaboração dos Documentos 
Programáticos do Subprograma, que indicarão as suas linhas prioritárias de pesquisa; 
auxiliará na composição dos Comitês Assessores, e, na proposição de alterações 
programáticas e operacionais com base nas conclusões expressas em relatórios 
anuais produzidos pela ST. 

A CORPAM, face à sua responsabilidade legal, atuará também no papel de 
integração entre o Subprograma e outras atividades em C& T em curso na Amazônia, a 
exemplo das executadas pela CAPES, CNPq, SUDAM e governos estaduais, como 
estabelecido na Lei 8896 acima citada. 

3.2. Grupo Internacional de Acompanhamento Científico-GIAC 
O Subprograma contará, para seu aprimoramento, com o concurso de um Grupo 

Internacional de Acompanhamento Científico - GIAC. Este grupo terá a função de 
realizar avaliação independente do projeto, visitando instituições participantes e be 
neficiárias do Subprograma. etaborando relatórios com recomendações, sugestões e 
propostas de reorientação para o Subprograma no que se refere a suas ações globais. 
Os relatórios deverão conter uma avaliação do escopo e da quatidade das ações 
empreendidas pelo Subprograma, sejam elas ligadas ao seu planejamento, a sua 
implementação e aos seus impactos no contexto do Programa Piloto e na Região. 

A Missão de Appraisal do Banco Mundial e o MCT acordaram que o papet de um 
comitê consultivo de alto nível é crítico, tanto para respaldo do apoio governamental 
ao 51.:'bprograma quanto para prover eficiência ao seu processo de implementação. 
Para evitar duplicação desnecessária de esforços, a Missão recomendou que os 
projetos Centros de Ciência e Pesquisa Dirigida sejam beneficiados pelo comitê de 
alto nível existente no PADCT-11, denominado GEA. ou por parte do mesmo. Para o 
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propósito específico de assessorar os CE e PPD, devem ser agregados aos membros 
já participantes do GEA do PADCT-11 três eminentes cientistas (dois brasileiros e um 
estrangeiro), especialistas em ciências ambientais amazônicas. 

As reuniões do GIAC serão custeadas pelos recursos administrativos do Programa 
Piloto. 

O GIAC reportar-se-á ao Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio de relatórios 
anuais, encaminhados por seu coordenador. 

3.3. Comitês Assessores - CA's/PPD 

Os Comitês Assessores farão análise, seleção e recomendação das propostas de 
projeto a serem financiadas com recursos do Subprograma. 

A Secretaria Técnica do Subprograma, assessorada pela CORPAM e pela Agência 
Executara e Financeira. em função da configuração da demanda, assim como da 
complexidade e magnitude das propostas em carteira, constituirá um número 
adequado de Comitês Assessores para a apreciação das propostas submetidas 
quando do lançamento de edital, conforme normas anexas a este Documento Básico. 

3.4. Colegiado dos lnstitutos/C.E. 

Este colegiado será composto pelo Secretário Técnico do Subprograma. pelos 
Diretores do INPA e GOELDI e por um representante da FINEP, corno Agência 
financeira, tendo como atribuição a supervisão geral do projeto Centros de Ciência. e a 
compatibilização das atividades deste projeto com o Projeto de pesquisa Dirigida - 
PPD. 

4. ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO 

4.1. Orientações Gerais 

Em termos gerais, a implementação do Subprograma obedecerá as seguintef 
diretrizes: 
• atuar de forma complementar na execução da política nacional de C&T. ajustando-se 
às estratégias globais estabelecidas pelo Governo Federal e somando esforços a 
outras iniciativas em curso ou que venham a ser criadas no âmbito do sistema de 
ciência e tecnologia; 

• compatibilizar suas práticas operacionais com aquelas existentes no âmbito das 
Agências executaras e instituições beneficiárias do Projeto, de modo a garantir 
crescente racionalidade e funcionalidade aos seus procedimentos de gestão; 

• dispensar atenção, em caráter permanente, ao acompanhamento e avaliação do 
Subprograma, de modo a introduzir, nas partes e no todo, os ajustes que se fizerem 
necessários; e, 

• compatibilizar a programação relativa ao Subprograma com as diretrizes supracita 
das, quanto às suas metas, objetivos, etapas e atividades específicas, detalhando as 
responsabilidades de execução da mesma. 
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4.2 .• Definição de Prioridades e Diretrizes da Pesquisa 

A definição das prioridades de pesquisa é um processo dinâmico a ser conduzido 
pela coordenação do Subprograma através da interação com instituições e membros 
da comunidade científica com outras Secretarias Técnicas do Programa Piloto, e com 
assessoria da CORPAM. 

As atividades de pesquisa reatizadas no âmbito do Subprograma devem adotar 
uma abordagem que promova um tratamento integrado dos temas objeto da pesquisa. 
de forma a permitir não apenas a geração de conhecimento básico mas também sua 
utilização adequada ao desenvolvimento sustentável. 1sso exigirá, além de estratégia 
interdisciplinar, uma forte articulação institucional em níveis regional, nacional e 
internacional, bem como a elaboração de propostas que demonstrem a importância do 
seu objeto, indiquem os possíveis resultados e seu papel em termos da 
sustentabilidade do desenvolvimento regional, inclusive considerando mecanismos e 
procedimentos de disseminação e transferência dos conhecimentos, técnicas e 
tecnologias gerados pelas pesquisas. 

As instituições elegíveis à execução de projetos no âmbito do PPD candidatar-se-ão 
aos recursos disponíveis, em regime de competição universal. mediante a 
apresentação de propostas em resposta a editais amplamente divulgados por meio de 
anúncios públicos de convocação. Para elaboração do primeiro edital do PPD. foram 
identificadas prioridades de pesquisa para as quatro áreas do Projeto através de um 
workshop empreendido sob a coordenação da CORPAM. Estas prioridades de 
pesquisa serão revisadas quando da preparação dos demais editais, mediante as 
diretrizes governamentais de política de ciência e tecnologia para a Amazônia e 
demandas encaminhadas pelas Secretarias Técnicas dos demais Subprogramas do 
Programa Piloto. 

As prioridades de pesquisa para o Projeto Centros de Ciência foram definidas pelo 
Planejamento Estratégico realizado em ambas as instituições. 

4.3. Divulgação 
Prevê-se uma ampla divulgação dos objetivos e documentos balizadores do 

Subprograma, de fonna a possibilitar que as comunidades científica. tecnológica e 
empresarial venham a estabelecer discussões sobre as oportunidades do mesmo e se 
mobilizem no sentido de apresentar propostas de projetos convergentes com suas 
diretrizes. 

A divulgação do Subprograma far-se-á prioritariamente através de boletins 
informativos quadrimestrais. Esses boletins deverão infonnar sobre questões 
gerenciais. operacionais e de acompanhamento e avaliação do Subprograma. assim 
como será um veículo para publicação de entrevistas e artigos de especialistas que 
encorajem tanto a apresentação de sugestões para o aprimoramento do Subprograma 
quanto a abertura de debates sobre temas relevantes, como por exemplo, alternativas 
para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

4.4. Mecanismos Operacionais 
Os mecanismos operacionais para a implementação do Subprograma, envolvendo 

desde as etapas preliminares de definição e divulgação das oportunidades de 
financiamento de projetos de pesquisa, até o acompanhamento e avaliação do mesmo, 
podem ser desaitos como se segue: 
4.4. 1. Planos Operativos Anuais 
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As ações e metas a serem empreendidas a cada ano por ambos os projetos ( PPD e 

CC) do Subprograma de Ciência e Tecnologia serão fonnalizados em Planos 
Operativos Anuais (POAS). Este planos serão elaborados pela Secretaria Técnica, em 
consonância com os Centros de Ciência, e apresentados à Comissão de Coordenação 
do Programa Pioloto. 

A cada ano, o POA incorporará os resultados das avaliações efetuadas em anos 
anteriores. de modo a aperfeiçoar e atualizar as programações gt oba is do 
Subprograma. 

4.4. 2. Editais/PPD 
Definido e aprovado o POA, a Secretaria Técnica do Programa no MCT promoverá 

a elaboração de editais de convocação de propostas de projetos para o PPD, com a 
assessoria da CORPAM. 

Os editais de convocação destinam-se a um público especializado nas áreas de 
abrangência do Projeto e visam convocar os interessados para a realização de 
atividades específicas, fornecendo todas as informações necessárias sobre a 
preparação e apresentação de propostas. Serão anunciados no Diário Oficial da 
União, em pelo menos um jornal de grande circulação nacional e um de circulação 
regional e enviados por correio normal e eletrônico às universidades. institutos de 
pesquisa, centros de pesquisa e de desenvolvimento, empresas e outras instituições 
que operam no setor. Serão também encaminhados às embaixadas sediadas em 
Brasília. 

a) Julgamento e Seleção das Propostas 
As propostas deverão ser enviadas à Agência Executara, rigorosamente dentro dos 
prazos e condições exaradas pelo edital, prevendo-se um mínimo de 45 dias entre a 
data de publicação dos anúncios do edital e a data limite de recebimento das 
propostas. A avaliação das propostas de projeto obedecerá ao princípio de 
julgamento pelos pares, de modo a se obter um amplo envolvimento da comunidade 
da área na condução do PPD, de acordo com critérios anexos a este Documento. 
As propostas enquadradas, com base nos critérios de enquadramento dos editais. 
serão apreciadas por Comitês Assessores - CA's, em regime da competiçãc 
universal, entre propostas de mesma natureza e sempre à luz das programações 
estabelecidas. 
Os CA's serão organizados levanco-se em consideração a natureza dos temas 
objeto do Edital, a demanda específica explicitada como resposta ao Edital. 
eliminando-se possíveis conflitos de interesse na seleção dos membros dos CA's. 
com base em metodologia anexa a este Documento. · 
De acordo com o objetivo do PPD, será atribuída prioridade aos projetos 
provenientes de instituições da região Amazônica. Adicionalmente, o Projeto 
acatará propostas de projetos encaminhadas por instituições de fora da região. 
desde que sua concepção e execução estejam intimamente associadas com uma ou 
mais instituições da Amazônia. Entende-se que esse procedimento assegurará, em 
níveis diferenciados, o exercício da cooperação regional, nacional e internacional - 
o que é considerado amplamente desejável no âmbito do PPD. A natureza 
interdisciplinar e multiinstitucional dos projetos será outro aspecto a ser enfatizado 
pelo PPD. Esta questão assume caráter relevante no projeto face à complexidade 
dos problemas que deverão ser focalizados pelas pesquisas, que, via de regra. 
exigirão capacidade de integração das várias áreas do conhecimento. 
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b) Divulgação dos Resultados 

O resultado contendo recomendações efetuadas pelos CA's e as propostas de 
projetos aprovadas serão comunicadas aos proponentes pela Agência Executara, 
acompanhados dos pareceres que balizaram a decisão pelo acolhimento ou não 
das propostas. 
A Secretaria Técnica fará publicar em boletim informativo. o resultado final de cada 
julgamento realizado no âmbito do PPD, contendo informações sobre a demanda 
global de cada edital (títulos de projetos e entidades proponentes), as propostas 
aprovadas e seus respectivos orçamentos, e demais informações relevantes. 

e) Contratação e Execução de Projetos 
A Agência executara, com base na deliberação final dos CA's, emitirá cartas de 
concessão ou contratos ( conforme a especificidade da Agência e dentro de suas 
normas operacionais) em prazo não superior a 30 dias contados a partir da data da 
reunião do CA e após a finalização do processo de julgamento, pela Secretaria 
Técnica e pela Agência Financeira. 
Os beneficiários terão até 60 dias para providenciar a assinatura dos contratos e o 
atendimento das condições prévias de financiamento, a partir da emissão da carta 
de concessão ou do contrato de financiamento, sob pena de serem considerados 
desistentes. 
As liberações de recursos financeiros para as instituições executaras dos projetos 
de pesquisa serão feitas em parcelas, de acordo com o cronograma financeiro 
aprovado e acordado quando da assinatura de contrato com a Agência executara. O 
orçamento e seu cronograma de desembolso deverão estar orçados em reais e 
convertidos, pela taxa de compra do dia da celebração do contrato, em dólares 
americanos. Os recursos financeiros a serem despendidos no País, serão 
convertidos em valores de moeda local, por ocasião de cada liberação de parcela, 
sendo utilizada a taxa de compra do dólar americano do dia da liberação. 
(Anexos: Proposta Edital 1 /94, Normas e procedimentos do CA, Roteiro para 
Análise e Avaliação de Propostas, Formulário Único de Acompanhamento). 

5. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

O acompanhamento e a avaliação compreendem um conjunto de atividades 
conduzidas em nível do Subprograma, tendo como referência as programações anuais 
e a implementação dos projetos de pesquisa e dos Centros de Ciência, visando 
assegurar a realização dos objetivos e das metas específicas em cada nível no sentido 
de atender o objetivo global do Programa Piloto. 

Estas atividades iniciam-se com a análise das propostas e dos projetos e têm um 
caráter permanente, significando que podem ser realizadas em qualquer momento que 
se fizerem necessárias para garantir a adequada condução do PPD e de projetos 
relacionados aos Centros de Ciência. 

Formulário que se destina ao acompanhamento e avaliação do projeto do subpro 
grama encontra-se anexado a este Documento. 
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O Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT; e a Financiadora de Estudos e 
Projetos -FINEP, tomam público e convocam os interessados a apresentarem propostas 
para a obtenção de financiamento, no âmbito do Subprograma de C & T do PP-G7, 
Projeto Pesquisa Dirigida, de acordo com o que estabelece o presente Edital. 

QUADRO RESUMO 

CODlGO 
DA ESCOPO Recursos Previstos 

CHAMADA 

PPD 01/95 Geração de conhecimentos científicos e tecno- 
01 lógicos voltados à compreensão da estrutura e 

funcionamento dos ecossistemas amazônicos e l.858.S 
dos efeitos da ação antrópica sobre os processos 
ecossistêmicos. 

PPD 01/95 Geração de conhecimentos científicos e de 
02 desenvolvimento tecnológicos voltada para a l.SS8,5 

utilização sustentada dos ecossistemas 
amazônicos 

PPD 01/95 Geração de conhecimentos em nível sócio- 
03 cultural que permitam a melhoria da qualidade 

de vida na Amazônia, integrando sua população 1.047,6 
ao esforço de desenvolvimento sustentável da 
região. 

Reserva Técnica 529.4 
TOTAL 5.294 

Em US$l1000 

DATAS LIMITES: 

Apresentação das propostas: 31/05/95 

Divulgação dos resultados: 31/07/95 

, Pedidos de reconsideração: 15/09/95 

Junto ao Formulário Único de Apresentação de Propostas (FUAP), deverá ser 
preenchido e encaminhado o Formulário "Resumo do Projeto". 

ADVERTÊNCIA 

Antes de elaborar sua proposta de projeto leia atentamente todos os itens deste Edital, assim 
como os seguintes docwnentos: 
• Manual Operativo do Subprograma de C&T do PP - G7 
• Formulário Único de Apresentação de Propostas. 

O descumprimento de qualquer das normas e exigências deste Edital prejudicará a proposta 
conforme previsto nos respectivos tópicos. 

------·-· -- --- 



1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 INSTITUIÇÕES ELEGÍVEIS 

a) Instituições de pesquisa e desenvolvimento 
sediadas na Amazônia Legal brasileira, ou de 
fora da região, desde que suas propostas sejam 
concebidas e executadas conjuntamente com 
instituições da Amazônia Legal brasileira; 

b) Categorias de instituições elegíveis: 
• Instituições de Ensino e Pesquisa; 
• Instituições, Centros e Fundações de 
Pesquisa e Desenvolvimento; 

• Associações e Sociedades Técnico- 
Cientificas; 

• Entidades de Classe; 
• Empresas Públicas e Privadas; 
• Outras entidades de Direito Público dos 
Governos F ederaJ, Estadual e Municipal; 

• Organizações Não-Oovemamentais de 
Pesquisa e Desenvolvimento; e 

• Consórcio de Entidades. 

1.2 CRITÊRIOS DE ELEGIBILIDADE 

As instituições proponentes deverão atender a 
todos os itens abaixo relacionados. O não 
atendimento a qualquer dos itens implicará na 
desclassificação da proposta. 

a) estar desenvolvendo atividades de pesquisa e/ou 
desenvolvimento em áreas de interesse do PPD; 

b) comprovar a existência de equipe de pesquisa 
dores qualificados nas áreas necessárias à 
implementação do projeto; 

e) apresentar concordância fonnal de participação 
de cada pesquisador envolvido no projeto de 
pesquisa e/ou desenvolvimento proposto, 
especificando suas atividades, responsabilida 
des e tempo de dedicação ao projeto; 

d) apresentar documentação que comprove a 
situação jurídica da instituição proponente e, se 
for o caso, das instituições executoras associ 
adas; 

e) apresentar prova de regularidade com as 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem 
como com a Seguridade Social, de acordo com 
o Art. 29 da Lei 8.666 de 21/6/93. 
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f) em casos de associação, as entidades envolvidas 

devem apresentar mecanismos definidos de 
cooperação, explicitados em documento, sendo 
uma delas designada como instituição propo 
nente. 

g) o coordenàdor do projeto deve ter título de 
doutor ou experiência equivalente. 

No caso de propostas a serem desenvolvidas 
por mais de uma instituição executora, as carac 
terísticas acima relacionadas devem ser atendidas 
pelo conjunto das instituições participantes, na 
cionais ou estrangeiras com sede no país. 

1.3 CONDIÇÕES EXIGIDAS DAS 
PROPOSTAS 

A) Quanto à Apresentação 

• Todas as propostas devem ser apresentadas em 3 
(três) vias completas, claramente legíveis, 
incluindo o Fonnulário Único de Apresentação 
de Propostas (FUAP) e os documentos 
correspondentes; 

•Atendera 1 (uma) das Chamadas descritas no 
item 3. 

• Ser detalhada conforme roteiro indicado no 
F onnulário Único, redigida em estilo claro, 
conciso e preciso, não devendo exceder, inclusive 
com apêndices e anexos, o limite de l 00 páginas 
(numeradas), datilografadas ou impressas em 
espaço duplo; · 

• Identificar na capa do F onnulário Único a que 
Chamada deste Edital estará concorrendo, mesmo 
que abordem aspectos ccncemeutes a mais de uma 
Chamada; 

• Apresentar currículos resumidos dos pesquisa 
dores envolvidos no projeto, enfatfaando: a 
produção científica e tecnológica, a experiência 
em áreas concernentes às Chamadas deste Edital 
e desenvolvimento de processos e/ou produtos e 
patentes obtidas; 

• Incluir histórico relativo ao projeto, caso este 
tenha recebido qualquer apoio de outro programa 
similar. Nesse caso, devem ser relacionados os 
valores recebidos, equipamentos adquiridos, RH 
formados, publicações, processos e/ou produtos 
desenvolvidos e patentes obtidas. 



B) Quanto ao Enquadramento 

• Demonstrar a relevância da proposta para a 
realização dos objetivos do PPD; 

• Demonstrar de modo preciso a adequação do 
objeto da pesquisa ao âmbito da Chamada 
selecionada. 

C) Quanto ao Conteúdo 

• Demonstrar. na organização do plano de 
trabalho, abordagem que atenda aos objetivos de 
multidisciplinaridade, integração institucional e 
tratamento integrado das questões ambientais, de 
forma a permitir não apenas a geração do 
conhecimento básico mas também sua transfe... 
rência e utilização adequada à promoção do 
desenvolvimento sustentável, conforme indi 
cações contidas nos parâmetros de avaliação 
explicitados neste Edital. 

As propostas de projetos deverão conter: 

• Objetivos claramente definidos e metas 
quantificáveis que sirvam de indicadores para o 
acompanhamento e avaliação previstas no PPD~ 

• Descrição das tarefas específicas de cada 
instituição envolvida. estabelecendo a estratégia 
(ou metodologia) de articulação entre as mesmas, 
tendo em vista o objetivo comum; 

• Descrição das tarefas específicas de cada 
pesquisador envolvido, incluindo o número de 
horas semanais dedicadas ao projeto. Em todos 
os casos deverá ser incluído documento 
comprovando o compromisso dos membros da 
equipe e de consultores com a proposta. 

D) Quanto ao Or~amento 

• Orçamento detalhado e justificado, compatível 
com o escopo da proposta apresentada; 

• Informar se o projeto está sendo financiado por 
outra instituição ou programa, indicando os 
valores e sua alocação; 

• Informar se há solicitação, em curso, de 
financiamento para o projeto em outras agências 
nacionais ou internacionais; 

• No caso de apresentação de propostas que 
envolvam mais de uma instituição executora, o 
encaminhamento das mesmas deverá ser feito por 
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meio de uma única instituição, formalmente 
designada como proponente que não · participe, 
obrigatoriamente, da execução do projeto, mas 
que seja dotada da flexibilidade operacional 
necessária para o gerenciamento global da 
proposta. Nestes casos, em adição ao orçamento 
global (FUAP/PPD) deverá, obrigatoriamente, 
haver a apresentação de orçamentos separados 
para cada instituição executora; 

• Deverão ser incluídas as despesas decorrentes 
das importações de equipamentos, material 
permanente e material de consumo, na razão de 
20% (vinte por cento) do montante previsto para 
importação. Estas despesas devem ser lançadas 
como Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica, Gastos Locais (País); 

• Poderão ser previstas despesas com custos 
indiretos das instituições financiadas, até o 
limite máximo de 5% (cinco por cento) dos 
gastos totais no País, devidamente justificados; 

• As despesas com os itens de Equipamentos e 
Material Permanente não poderão totalizar valor 
superior a 40% do orçamento global da proposta. 

O descumprimento de qualquer dos itens acima, 
assim como a transgressão das normas de fi 
nanciamento estabelecidas neste Edital, implicará 
na desclassificação da proposta. 

1.4 LOCAL E DATA LIMITE PARA 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

• As propostas deverão ser entregues 
pessoalmente ou encaminhadas por via postal ao 
endereço abaixo indicado, destacando-se no 
endereço: PP-07 SUBPROGRAMA DE 
C&T/PROJETO PESQUISA DIRIGIDA. 
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, 
Coordenação de Meio Ambiente, Praia do 
Flamengo, N2200, 22 andar, CEP 22.210-030, 
Rio de Janeiro, .RJ. 
• Data Limite: 31/0S/95 com toda a documenta- 
ção exigida neste Edital. 

• Após o encerramento do prazo estabelecido para 
recebimento das propostas, nenhuma outra 
documentação será recebida, assim como não 
serão aceitos quaisquer adendos ou esclareci 
mentos relativos às propostas apresentadas. 
• Serão aceitas as propostas enviadas pelo correio, 
desde que postadas até o último dia do prazo 
estabelecido, para seu recebimento, comprovada 

- ·----~-· - -- ···------------ 



através da data do carimbo da ECT. Caso 
necessário, será de responsabilidade do proponente 
comprovar o atendimento do prazo limite. 

1.5 ANÁLISE E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS 

A análise das propostas obedecerá aos 
seguintes procedimentos: 

• A Agência Executara fará uma pré-avaliação 
para detenninar o enquadramento da proposta 
nas prioridades temáticas pré-estabelecidas nas 
Chamadas deste Edital. As propostas 
consideradas como não enquadradas deverão ser 
acompanhadas por um parecer técnico que 
justifique sua eliminação, o qual será submetido 
à ratificação do Comitê Assessor; 

• As propostas enquadradas receberão pareceres de 
pelo menos dois especialistas "Ad hoc"; 

• Análise e juliamento por Comitê Assessor. 
Será constituído um único Comitê para as três 
Chamada deste Edital, sendo que nenhum 
membro das equipes proponentes poderá 
participar do Comitê Assessor. A análise será 
feita quanto ao enquadramento, ao mérito 
técnico-científico e à capacidade de implemen 
tação dos executores, baseada nos critérios (a, b 
e e) e procedimentos ( d e t) descritos abaixo: 

a) Adequação à Chamada (unidade temática e 
objetivos) 

b) Mérito Científico 

J. Originalidade - a pesquisa deverá ter 
natureza inovadora e possibilitar a geração 
de conhecimentos científicos novos, 
incluindo informações atualizadas sobre o 
estado da arte objeto do tema a ser 
investigado e argumentos que justifiquem 
sua necessidade; 

2. Coerência da Metodolo&ia - o modelo 
metodológico deverá ser bem explicitado e 
coerente com o objetivo da pesquisa 
proposta; 

3. Qualificação da Equipe - o coordenador e 
equipe do projeto deverão apresentar 
formação e experiência apropriada para 
executar a pesquisa com a metodologia 
proposta. O coordenador deverá ter titulo de 
doutor ou experiência equivalente; 
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4. · Relevância e Efeito Multiplicativo- - a 
proposta deverá ter o potencial de alavancar 
o desenvolvimento de tecnologias (novas ou 
melhoradas) que contribuam para a solução 
de problemas relevantes na Amazônia, 
dentro do escopo das Chamadas deste 
Edital, além de alcançar os resultados 
intrinsicos à pesquisa; 

5. Adequação Institucional - a instituição 
executara deverá possuir estrutura básica e 
experiência prévia adequadas ao escopo da 
pesqwsa. 

e) Critérios Adicionais 
1. Adequação do Orçamento. O orçamento 

deve ser aquele necessário e suficiente para 
executar a pesquisa dentro do cronograma 
proposto. 

2. Adequação do Cronograma. O prazo 
previsto para a conclusão da pesquisa 
deverá pennitir a obtenção dos resultados 
esperados. 

3. Integração entre várias disciplinas. 
4. Interação entre as instituições executoras. 

d) Procedimentos 

1. A avaliação e julgamento das propostas pelo 
Comitê Assessor basear-se-á em: a) parecer 
dos consultores Ad hoc, b) análise específica 
de 2 (dois) relatores do próprio CA., de 
acordo com os critérios acima, para 
posterior apreciação em plenário, e decisão 
por votação. 

2. Visando maxnruzar a objetividade do 
processo, o CA utilizará um formulário 
padrão para registrar. de forma quantitativa 
e qualitativa, a sua avaliação de cada uma 
das propostas de pesquisa. Cada membro do 
CA preencherá individualmente um 
formulário separado para cada proposta, 
atribuindo a cada item relativo ao Mérito 
Científico uma nota de 1 a S; que deverá 
estar acompanhada de comentários quando 
necessário. Uma cópia do mesmo formulário 
será utiliz.ada para agregar as notas dadas 
por cada membro do CA, de forma a se 
obter a avaliação coletiva da proposta em 
julgamento. 

e) De forma a garantir a transparência do 
processo de avaliação das propostas, o CA 



elaborará uma Ata da Reunião ao concluir 
seus trabalhos. Essa ata, que deverá ser 
assinada por todos os membros do CA. 
conterá as seguintes informações: 

(i) identificação da atividade (local, horário, 
nomes dos presentes, propósito etc.); 

(ii) classificação das propostas de acordo 
com a pontuação obtida no julgamento 
pelo CA; 

(üi) recomendações, devidamente justificadas 
e baseadas na classificação acima 
descrita, de quais projetos deverão 
ser contratados pela agência executora; e 

(iv) outros comentários relevantes. 

Serão anexados à essa Ata copias dos 
formulários de julgamento de propostas 
preenchidos individualmente por cada membro do 
CA. além daquele que consolida as notas e 
opiniões do grupo. Essa Ata será arquivada na 
Secretaria Técnica (ST). podendo ser consultada 
pelas missões de supervisão do Banco Mundial e 
pela Coordenação Geral do PP-07 no MM.A. 

1.6. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 

O PPD aceitará pedidos de reconsideração, 
dentro do prazo de 45 dias a contar da data de 
envio da comunicação pela Agência ao proponente. 
Somente serão analizados os pedidos que 
apresentarem ampla justificativa técnica ou 
demostrarem que não houve observância às 
nonnas do PP-07 e do Edital na apreciação das 
propostas. Os pedidos de reconsideração serão 
limitados aos recursos disponíveis na Reserva 
Técnica. 

1.7. CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS 

a) Documentos necessários a serem 
apresentados pelu institui~ões seleeioaadas, 

• Inscrição no Cadastro Geral de Conuibuintes 
(CGC); Prova de quitação com as Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal ou outra 
equivalente na forma da Lei; Certificado de 
regularidade de situação perante ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)~ 
Certidão Negativa de Débito para com a 
Previdência Social (CND). 

b) Prazo para a contratação dos projetos 
• Os projetos deverão ser contratados pela Agência 
FINEP no prazo de 30 (trinta) dias após a 
diwlgação dos resultados, desde que o 
interessado tenha apresentado toda a 
documeataçã·o listada no item a, acima. 

• Se o interessado não apresentar a documentação 
legal ou tiver outra inadimplência que 
impossibilite a contratação do projeto no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias. a concessão do 
financiamento será cancelada. 

• A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser 
revogado ou anulado, por motivo de interesse 
público ou por ilegalidade, respectivamente, no 
todo ou em parte. sem que isso implique o direito 
a indenízação ou reclamação de qualquer 
natureza. 

• "Decairá do direito de impugnar os termos 
deste Edital, perante o MCT. aquele que. tendo 
o aceito sem objeção. venha apontar. depois do 
julgamento, falhas ou irregularidades que o 
viciara, hipótese em que tal comunicação não 
terá efeito de recurso". 

2. DO PROJETO PESQUISA DIRIGIDA 
DO SUBPROGRAMA DE C & TI PP - 
G7. 

2.1. OBJETIVO GE~ 

Prover os conhecimentos científicos e 
tecnológicos necessários para a conservação da 
floresta tropical Amazônica, bem como para a 
utilização racional de seus recursos, sendo 
concebido como wna fonna de propiciar wna base 
de conhecimentos (científicos e tecnológicos) para 
os demais Subprogramas do Programa Piloto. 

2.2. DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS 

As atividades no âmbito do PPD deverão ser 
organizadas nas seguintes áreas, identificadas 
como prioritárias: Pesquisa sobre os Ecossistemas 
Amazônicos; Tecnologia para o Desenvolvimento 
Sustentável da Amazônia; Melhoramento da 
Qualidade de Vida na Região Amazônica e Infra 
estruturà Ambientalmente Saudável. referindo-se o 
presente Edital às 3 (três) primeiras . 


