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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÓNIA LEGAL 

OFÍCIO Nº 6Y\ /MMA/SCA/PPG-7 

Brasília, 1qde ot~ de 1996. 

Prezado Senhor, 

Conforme acordado na 3 ª Reunião Extraordinária da Comissão de 
Projetos, encaminhamos a versão preliminar do documento que trata da 
proposta de reformulação do SPRN, para análise e posterior discussão. 

Esse documento somente foi divulgado, no último dia 14, aos 
Secretários do Meio Ambiente e de Planejamento durante reunião do Conselho 
Nacional da Amazônia Legal - CONAMAZ, que realizou-se nesta cidade. 

Solicito de Vossa Senhoria sugestões quanto ao melhor momento 
para avançarmos nas proposições desta reformulação. 

Atenciosamente, 

/1 .... a· . "' \; '"' ..•• .. -:A,~~'), i-J,! __ )-C 
NELI APAREGIDA-'DE ME LO 

Secretária Técnica do Subprograma de 
Política de Recursos Naturais 

cprefor.doc/amma 

A Sua Senhoria o Senhor 
'MÁRCIO SANTILLI 
Membro da Comissão de Projetos/DF 
Brasília/DF 
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Versão Preliminar :M:M:A!Banco Mundial 

Proposta de Reformulação do 
Subprograma de Política de Recursos Naturais 

Antecedentes 

1.0 objetivo desta nota é dar um resumo do que se está pensando a respeito 
de fortalecer o Subprograma de Política de Recursos Naturais (SPRN). O 
Banco Mundial assinalou no seu relatório ao IAG, em fevereiro, que está 
cada vez mais preocupado com a falta de apoio político em vários Estados da 
Amazônia Legal para projetos que poderiam, com o tempo, impor restrições a 
atividades econômicas. Dentro das limitações existente à época, o projeto foi, 
de fato, desenhado para minimizar os prejuízos que poderiam ocorrer caso o 
projeto não recebesse apoio político quando necessário. Desde então, dois 
novos fatores surgiram. Primeiro, a experiência da implementação do projeto 
PLANAFLORO, em Rondônia (projeto este que tem várias características em 
comum com o SPRN) ensinou uma lição sobre as implicações de passar a 
implementação de atividades ambientais, especialmente do zoneamento, 
exclusivamente ao Estado, isto é, a um nível onde tem pouca garantia de 
apoio político para tal implementação. Segundo, o Governo Brasileiro está 
atuahnente aberto para fazer revisões necessárias ao projeto, enquanto a 
administração anterior não estava disposta a aceitar uma maior integração dos 
US$ 34 milhões, que a reunião em Genebra destinou para fortalecimento 
institucional dos órgãos estaduais de meio ambiente, nos subprojetos 
integrados. 

Diagnóstico 

2. O SPRN tem encontrado dificuldade para garantir que os insumos do 
Projeto sejam direcionados para o Fortalecimento Institucional. Para os 
Estados, os insumos do Projeto ( equipamentos, treinamentos, consultores, 
etc.) representam benefícios. Porém, os produtos desejados, a saber, o efetivo 
controle de atividades danosas ao meio ambiente, representam um ônus, uma 
clara responsabilidade política. Na falta de incentivos locais para gerar os 
produtos desejados com os insumos, o SPRN recorre a mecanismos pesados, 
burocráticos e em grande parte pouco produtivos para assegurar que os 
recursos do projeto alcancem os fins desejados. 
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3. Outrossim, o planejamento e a implementação das atividades essenciais do 
SPRN -zoneamento, monitoramento, controle e fiscalização- caso executadas 
exclusivamente pela autoridades federais e estaduais, seriam praticamente 
fadadas a falhar se não envolvessem os interesses locais no processo político 
de negociação dos interesses. 

4. O SPRN tem que lidar com o problema da "inadimplência" de vários 
Estados perante o CADIM (supondo que este problema persistirá). Repassar 
fundos aos Estados e às suas agências toma-se cada vez mais dificil nestas 
circunstâncias. Espera-se que este problema seja proporcionahnente menor 
no caso de Municípios. 

Recomendações do IAG 

5. O relatório do IAG de março de 1996 enfatizou a importância de se 
conseguir uma base política para o Projeto. Além disso, o relatório fez as 
seguintes recomendações específicas: 

• simplificar as precondições para participação no Projeto sem diminuir o 
compromisso dos Estados com a preservação do meio ambiente; 

• reduzir a complexidade do modelo institucional do Projeto; 

• tratar os órgãos ambientais estaduais (OEMAs) nas mesmas condições que 
as outras agências executaras, isto é, eles receberiam recursos de acordo 
com o seu envolvimento competitivo nos subprojetos integrados; 

• realocar os fundos ainda não usados para Fortalecimento Institucional para 
a execução de subprojetos integrados, a serem escollridos de modo 
competitivo; 

• que os empréstimos bancários sejam concedidos somente às atividades 
econômicas que estejam de acordo com o zoneamento ecológico 
econômico. 

6. No seu relatório de julho, o IAG recomendou que: 

• os subprojetos integrados, executados a nível local, envolvessem um grupo 
de municípios definidos por um tema ambiental prioritário; 

• as autoridades estaduais seriam responsáveis por definir prioridades 
temáticas e espaciais e assegurar a participação das municipalidades e de 
todas as partes envolvidas; 
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• os critérios para a transição entre o desenho original e o ora proposto 
fossem cuidadosamente definidos, para que as modificações pudessem ser 
implementadas logo, fazendo com que seus resultados concretos pudessem 
ser disseminados o mais breve possível. 

Idéias principais de um SPRN modificado 

7. As modificações ora em discussão refletem de perto a orientação dada pelo 
IAG. Em resumo, as mudanças objetivam: 

• "projetizar" o Fortalecimento Institucional; 

• fortalecer o zoneamento e a gestão ambiental no nível local; 

• criar incentivos locais para a adoção de uma política de desenvolvimento 
sustentável. 

8. "Projetizar" o Fortalecimento Institucional a nível de Estado significa que, 
com poucas exceções a serem discutidas abaixo, as atividades necessárias ao 
Fortalecimento Institucional serão incluídas nos subprojetos de gestão 
ambiental integrada na medida em que sejam necessárias para sua execução e 
contribuam para seus objetivos específicos. 

9. Gestão Ambiental e Zoneamento (ZEE) em particular, os pilares dos 
subprojetos de gestão ambiental integrada. seriam trazidos para mais perto da 
população local, no âmbito do Município. A necessidade de maior 
proximidade com os proprietários e usuários da terra é uma importante lição 
aprendida em Rondônia. O sucesso do zoneamento depende de negociações 
de base sobre o uso da terra. Um zoneamento eficaz só será feito na medida 
em que esta negociação puder ser concluída. Portanto, é fundamental uma 
participação intensa dos Municípios para tomar viável o zoneamento. 

1 O. Zoneamento e gestão ambiental local representam uma responsabilidade 
adicional, um certo ônus político também para os Municípios. Precisa-se 
incluir incentivos para os Municípios aceitarem restrições à atividade 
econômica que o zoneamento necessariamente implica. De modo a tomar 
essas restrições politicamente aceitáveis, propomos o estabelecimento de um 
Fundo de Desenvolvimento Sustentável - FDS para aqueles Municípios (ou 
grupos de Municípios) que realizarem o zoneamento ecológico-econômico e 
se comprometerem com uma gestão ambiental que implemente um efetivo 
planejamento de uso da terra. É necessária ainda uma definição dos critérios 
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de elegibilidade e dos usos deste FW1do<1>. Outros mecanismos devem ser 
desenvolvidos com o fim de incentivarem os Estados a privilegiar os 
Municípios onde subprojetos de gestão ambiental integrada estejam sendo 
executados, através de benefícios fiscais, tais como o ICMS ecológico, maior 
acesso ao crédito público, etc. Os mecanismos do Protocolo Verde são um 
exemplo referencial. 

11. Pelo fato de que os problemas ambientais extrapolam as divisas políticas 
dos Municípios, os subprojetos de gestão ambiental integrada seriam 
executados por grupos de Municípios, localizados nas áreas prioritárias 
selecionadas, com a participação ativa dos representantes dos poderes 
público e privado em sua concepção e execução. 

12. A médio e longo prazos (talvez em uma segunda fase do Programa 
Piloto), poder-se-ia pensar em outros tipos adicionais de incentivos aos 
Municípios. Se poderia outorgar, por exemplo. um "Certificado Verde" aos 
Municípios que participassem com planos de uso da terra e implementação 
eficaz dos mesmos. Esse Certificado Verde tornaria os Municípios 
participantes elegíveis para uma série de benefícios, incluindo, por exemplo, 
além de privilégios na distribuição de receitas do governo (ICMS, FPM, etc.) 
e de vantagens aos produtores e empresários do Município na obtenção de 
créditos (BASA, etc), um possível "investimento verde", a ser solicitado de 
fontes internacionais interessadas. 

13. Além destas idéias conceituais, procura-se também uma simplificação 
considerável dos processos e instrumentos atualmente usados no SPRN. 

14. Para aperfeiçoar o desenho desta reformulação, serão extraídas as lições 
aprendidas de outros programas no Brasil, tais como o PED ( dentro do 
PNMA); o FNDE do MEC; o PAPP reformulado (nordeste), que tratam de 
projetos municipais ou com intervenção dos Municípios. O Banco Mundial 
tem referenciais com "Fundos de Investimentos Sociais" implementados em 
outros países, que também serão utilizados. 

(1) Por exemplo, entre outros, O FDS poderia financiar atividades sustentáveis relacionadas com a viabilização dos 

assentamentos já feitos pelo INCRA, que tornariam o FDS mais atrativo para os Municípios. 
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Implicações práticas 

15. O que deveria mudar no âmbito dos arranjos organizacionais, processos, 
critérios, obrigações, etc, hoje definidos no Manual de Operações, nos 
Acordos de Doação e em outros instrumentos contratuais? Em vez de 
apresentar uma lista de mudanças específicas nestes instrumentos, seguirão 
propostas concretas que posteriormente poderiam ser traduzidas em emendas 
e novos instrumentos legais. 

Mudanças no âmbito dos Estados 

16. Serão mantidos os Acordos de Adesão com os Estados, ainda que se 
admitam certas mudanças referentes às obrigações dos Estados participantes. 
A existência de uma legislação ambiental no Estado continuaria a ser exigida 
como base de qualquer gestão ambiental. Seria mantida a obrigação do 
Estado de levar em conta o ZEE em todos os seus investimentos produtivos. 
O mesmo valeria para a existência, a configuração e freqüência de reuniões 
dos COEMAs e CEZEEs; a dotação orçamentaria crescente dos OEMAs e a 
existência de uma Curadoria do Meio Ambiente. Seriam eliminadas como 
condições da participação dos Estados, ainda que continuem sendo 
desejáveis, a publicidade de todos os RIMAs e licenças ambientais e a 
execução de um diagnóstico institucional e a implementação das 
recomendações do mesmo. A possibilidade da integração do COEMA e 
CEZEE em um Conselho Estadual de Desenvolvimento Sustentável seria 
incentivada, mas não requerida. 

17. O Plano Estadual Ambiental (PEA) é exigido de cada Estado, e esta 
condição já foi cumprida, Os PEAs continuarão a ser instrumento de 
indicação das áreas prioritárias, onde os subprojetos de gestão ambiental 
integrada serão localizados. A definição dessas áreas foi feita de modo 
extremamente variado nos PEAs: alguns Estados com uma definição 
geograficamente claras das áreas, outros com dezenas de pontos isolados e 
espalhados pelo território e ainda outros com todo o território como área 
prioritária. Estes últimos precisam definir de forma clara as áreas prioritárias. 
Seria dispensada, contudo, a elaboração dos Planos de Gestão Ambiental 
qüinqüenal (PGA) e dos Planos de Ação qüinqüenais (P A). 

18. Considera-se importante continuar o aprimoramento do arcabouço legal 
ambiental; o apoio ao funcionamento dos COEMAs e a manutenção de um 
Núcleo de Apoio do SPRN em cada Estado, com uma ênfase mais específica 
na assistência aos Municípios e na coordenação entre os mesmos e outras 

5 



13/08/96 

entidades no Estado, sob a forma dos Grupos de Trabalho. Os GTs deverão 
contemplar, de uma forma a ser estabelecida, a representação dos 
Municípios. Seria mantida e fomentada uma capacidade técnica básica para 
ZEE a nível do Estado, ainda que a entidade trabalhasse mais ao nível de e 
com os Municípios. É desejável também a continuação do GTTP como órgão 
de intercâmbio e articulação regional. Portanto, os seguintes Subcomponentes 
atualmente contidos no Fortalecimento Institucional seriam mantidos em 
apoio aos subprojetos de gestão ambiental integrada: 

• compatibilização e regulamentação do arcabouço legal; 

• estabelecimento e manutenção do Grupo de Trabalho (GT) e da sua 
Unidade de Apoio (UA), incluindo capacitação e assistência técnica ao GT 
e aos Municípios e a Cooperação Técnica da ODA e da GTZ; 

• fortalecimento dos COEMAs: 

• capacitação para zoneamento, incluindo complementar laboratório de 
geoprocessamento e sensoriamento remoto; 

• implantação de um sistema de gerenciamento de projetos; 

• manutenção do GTTP (sem treinamentos). 

19. No quadro em anexo, encontra-se uma comparação da atual estrutura do 
SPRN com a aqui proposta. 

20. No remanejamento de Atividades e recursos para o formato proposto ao 
SPRN, seriam transferidos os recursos da Atividade 1.4: Suprir Infra 
estrutura complementar~ equipamentos, para os subprojetos de gestão 
ambiental integrada, visando atender às Entidades Executaras. Os recursos 
remanescentes dos Projetos e Atividades não contemplados na nova proposta 
seriam transferidos para o Fundo de Desenvolvimento Sustentável (FDS). Isto 
garante que os usos dos recursos sejam para um fim concreto, bem definido e 
passível de verificação objetiva. 

Subprojetos de Gestão Ambiental Integrada 

21. O conteúdo dos subprojetos de gestão ambiental integrada não mudaria 
significativamente: continua com as atividades de zoneamento; 
monitoramento de variáveis ambientais escolhidas; e licenciamento, controle 
e fiscalização das atividades econômicas. Esses subprojetos serão 
executados, de forma coordenada, entre entidades municipais, estaduais e 
federais, e a sociedade civil. 
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22. Considera-se desejável talvez acrescentar mais uma possível variável com 
fortes implicações para a gestão ambiental e o desenvolvimento sustentável, 
qual seja: a abordagem da situação fundiária nos Municípios que desejem 
realizar a discriminação e o inventario da propriedade das terras. Sabe-se que 
os Municípios têmjurisdição bastante limitada na área fundiária (rural), mas 
poderiam decidir incluir este aspecto em um conceito mais amplo de gestão 
ambiental e desenvolvimento sustentável, tentando urna cooperação com os 
órgãos estaduais e federais competentes oferecendo recursos do SPRN para 
viabilizar certos aspectos técnicos. 

23. Sabe-se que escassos Municípios na Amazônia Legal têm pessoal 
capacitado para realizar a parte técnica do zoneamento. Mesmo os órgãos 
estaduais, de modo geral, têm ainda um longo caminho a percorrer para 
ganhar a experiência necessária para atender à demanda do SPRN. Assim, o 
ZEE poderia ser realizado com a participação de órgãos externos, através da 
contratação de fuma especializada para realizar a parte estritamente técnica 
do zoneamento. 

24. A possibilidade de se contratarem firmas especializadas para executar o 
zoneamento não implica em mna diminuição do compromisso do SPRN com 
os órgãos estaduais envolvidos no zoneamento, pois o fortalecimento desses 
órgãos continuaria assegurado no novo desenho do projeto. As consultorias 
contratadas adotariam o método geral proposto pelo LAGET. Além disso, as 
entidades contratadas estariam obrigadas a treinar a equipe do órgão estadual 
de zoneamento. A participação de firmas especializadas aceleraria o processo 
do zoneamento e incentivaria os órgão estaduais do ZEE na busca da 
excelência. 

25. Os subprojetos de gestão ambiental integrada continuarão a ser 
executados nas áreas prioritárias definidas pelos Estados em seus PEAs. 
Devido à lógica inerente de um processo de planejamento e ZEE, propõe-se 
uma estruturação destes em três etapas: 

Etapa 1 - Pré-projeto: nesta etapa será realizado o planejamento do 
subprojeto e a identificação das áreas legahnente protegidas, tendo como 
resultados: 

• proposta para o subprojeto de gestão ambiental integrada; 
• determinação das áreas legalmente protegidas. 
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Etapa 2 - Z, M, C e F: o propósito desta etapa seria a execução do ZEE 
completo (técnico e político), na escala de 1 :250. 000, nos Municípios 
localizados nas áreas prioritárias, e a execução de atividades de M, C e F que 
não precisem ainda dos resultados do ZEE completo, assim como das 
atividades de M, C e F das áreas protegidas definidas na etapa anterior. Nesta 
fase estará incluído o planejamento detalhado da última etapa'", A duração 
seria de, até, 18 meses; 

Etapa 3 - Ações integradas: decorrentes do ZEE, após negociado e 
aprovado entre as instituições e sociedade civil da área analisada, tendo estas 
assumido a responsabilidade e compromisso de implementar as 
recomendações do ZEE, abrangendo a execução de atividades sistemáticas de 
M, C e F. Esta etapa teria o horizonte temporal do SPRN, mas seria 
estimulado a ser uma atividade perene. 

Os Municípios se qualificariam para acesso ao Fundo de Desenvolvimento 
Sustentável - FDS, através da execução satisfatória da Etapa 2 dos 
subprojetos de gestão ambiental integrada. 

26. O planejamento e a preparação dos subprojetos de gestão ambiental 
integrada seriam de responsabilidade do GT, e sempre através de um 
processo aberto, transparente e participativo. Os Municípios, e outras 
entidades que atuam no nível municipal, se integrariam ao GT para a 
preparação de subprojetos, ou poderiam solicitar assistência técnica de 
qualquer outra entidade pública ou privada habilitada. 

27. Seria estimulado o estabelecimento de wn Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável do Município, ou de um grupo de Municípios, 
para acompanhar o planejamento e a execução dos subprojetos de gestão 
ambiental integrada, com participação de representantes da( s) Prefeitura( s ), 
da(s) Câmara(s) de Vereadores, das associações de trabalhadores rurais, do 
setor produtivo privado, de outras entidades não-governamentais e de 
representantes do COEMA e OEMA. 

(2) O requerimento incluido na medida provisória que aumenta a reserva legal, de 60% a 80%, poderia ser tratado a nivel 

maior que o da propriedade individual para criar zonas maiores e contiguas de preservação, e poderia ser, desta forma, 

um elemento importante do zoneamento. 
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28. O SPRN teria fundos específicos para o planejamento e detalhamento dos 
subprojetos de gestão ambiental integrada, incluindo fundos para estudos 
necessários, além de assistência técnica para consultorias especiais e a 
Cooperação Técnica pela ODA e GTZ, que seria crucial nesta fase de 
planejamento. A modificação no desenho do SPRN pode requerer uma 
pequena mudança de ênfase na descrição do trabalho da cooperação técnica 
para os Estados que o projeto requer. O assessor técnico desejado deverá ter 
capacidade e vontade de trabalhar na interface entre os Municípios e as 
instituições estaduais e federais a nível de Estado, ajudando-os a identificar o 
papel exato de cada uma delas. Uma tarefa importante será o de ajudar os 
Municípios a preparar projetos para o Fundo de Desenvolvimento Sustentável 
que, de fato, reflitam um compromisso político duradouro explicitado através 
dos subprojetos de gestão ambiental integrada. 

29. Não haveria mais necessidade de assinar protocolos de intenção entre 
Estado e Municípios. Os OEMAs e outros órgãos estaduais e federais 
participariam ativamente não somente no planejamento, mas também na 
execução dos subprojetos de gestão ambiental integrada. Seria definido 
claramente o papel de cada entidade participante no subprojeto através de 
convênios entre tais entidades. Os convênios preveriam o repasse de fundos a 
essas entidades, ficando a execução do subprojeto sob a responsabilidade do 
Município ou grupo de Municípios, em um processo cooperativo entre 
entidades públicas e privadas. O GT coordenaria e a Secretaria Técnica 
supervisionaria a execução dos subprojetos de gestão ambiental integrada. 

30. Inicialmente, se manteriam os critérios de seleção de áreas prioritárias, 
com a adaptação de certos PEAs, conforme especificado no parágrafo 17 
deste documento. Porém, a participação espontânea de Municípios em outras 
áreas, que sejam também consideradas prioritárias do ponto de vista 
ambiental, não seria automaticamente excluída. (Na medida em que as áreas 
prioritárias contem Municípios com problemas e conflitos ambientais muito 
agudos, estes Municípios podem não ser candidatos prováveis para 
participação, vez que a chance de sucesso neles seria provavelmente menor). 
O consorciamento de Municípios vizinhos, que englobem o tema ambiental 
prioritário objeto de um subprojeto, seria requerido para uma mais eficiente 
implementação dos subprojetos, sempre que possível. A capacidade (inicial) 
de implementação do(s) Municípios(s) não seria uma precondição, sempre 
que se prove que esta capacidade seria adquirida através do subprojeto. 

31. Os subprojetos de gestão ambiental integrada seriam apresentados à 
Secretaria Técnica em Brasília pelos OEMAs, através dos GTs. As propostas 
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seriam submetidas aos COEMAs, com direito a objeção dentro de um prazo a 
ser definido. Antes da apresentação, o GT, através da sua U~ asseguraria a 
consistência e viabilidade técnica, institucional e financeira da proposta, bem 
como urna apresentação completa e coerente de todos os aspectos requeridos, 
dentro de padrões formais a serem estabelecidos. 

32. Os subprojetos de gestão ambiental integrada seriam analisados pela ST e 
Banco Mundial. Posteriormente, seriam avaliados na Comissão de Projeto e, 
se houver alterações, deverão ser reencaminhados ao Banco Mundial. A 
competitividade entre os subprojetos se daria seguindo um esquema de 
pontuação ( a pontuação existente poderia sofrer algumas modificações em 
função do novo direcionamento dos subprojetos). (Quem vem primeiro, com 
subprojeto de boa qualidade, ganha). 

33. Como os subprojetos de gestão ambiental conteriam orçamentos 
detalhados pluri-anuais, não haveria necessidade de Planos Operativos 
Anuais. O detalhamento de gastos anuais se faria na preparação dos aditivos 
e planos de trabalho aos convênios de execução que a S T assinaria com os 
Municípios. Alterações nos orçamentos pluri-anuais, tanto em montantes 
quanto em cronogramas, poderiam ser autorizados ( dentro de certos limites) 
pelos GTs de cada Estado, e informados à ST em Brasília. (Os componentes 
de FI restantes, fora dos subprojetos, requereriam ainda um POA). 
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PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL· PPG-7 
SUBPROGRAMA DE POlÍTICA DE RECURSOS NATURAIS 

PROPOSTA PRELIMINAR DE READEQUAÇÃO 

PARTE 01 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARTE 01 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 

1-Melhorar a Capac. pi a Gestão Amb. Integrada 

1.1- Melhorar Síst. Gestão e Organizacional. (OEMA's) 

1 .. 1. 1- Diagnósticos e Alternativas Propostas 

1.1.2 -Workshops Regionais 

1. 1.3- Implementação 

1.2 - Fortalecer Rec Humanos 
1.2. 1 - Avaliar Rec. Existentes e Nec.e Prep.Prog.de Treinamento 

1.2.2 - Realizar Prog.de Treín. 

1.2.3- lmp. Sist. Gerenc. do Proj. 

1 3 - Implantar Melhores Sist Interligados de lnf. Ambiental 

1.3.1. - Atualizar Diagnósticos 

1.3.2 - Treinar Pessoal 

1.3.3- Desenvolver Software 

1.3.4-Aquisição de Equip. e Software 

1.3.5 - Instalação 

1.3.6 -Aquisição de Dados 

1.3.7 - Operação e Manutenção 

1.4- Suprir Infra-estrutura Complem. e Equip. 

1.4.1 - Ediflcios 

1.4.2 - Laboratórios 
1.4.3 - Veículos 
1.4.4 - Outros Equipamentos 
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PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL - PPG-7 
SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS 

PROPOSTA PRELIMINAR DE READEQUAÇÃO 

2.1.1 - Realizar Diagnósticos Legais Detalhados 
2.1.2 - Definir Estratégias e Prioridades 
2.·1.3 - lmpl. e Man.de CTEL's 
2.1 4- Workshop e Trem.Especlfico 

1.01 - Compatibilização e Regulamentação do Arcabouço Legal 
1. O 1. O 1 - Detalhar o Diagnóstico Legal 
1.01.02 - Definir Estratégias e Prioridades 
1.01.03 - Implementar Estratégias Definidas 

3. Promover Consc Ambiental 
3.1 - Realizar Prog. de lnf. Educ. e Comunicação. 
3.1. 1 - Planejar Campanhas 
3.1.2 - Preparar Contratações 
3.1.3 - Execução 

3.2 -Aumentar Participação Pública Audiências de Cone. 
e no Monitoramento e Fiscalização 

3.2.1- Suprir lnf. e Enlid. Interessadas. 
3.2.2 - Outras Atividades 

3.3 -Apoiar Diss. da Demanda e Estabelecer a Demanda 
para novos Conhecimentos em Ciência e Tecnologia 

3.3.1 - Estabelecer Demanda p/Pesq. Cientifica 
3.3.2-Aq.de lnf. Tec. e Cient. p/ Res. Problemas 
3.3.3 - Pub. e Diss. de Informações 
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PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL - PPG-7 
SUBPROGRAMA DE POLITJCA DE RECURSOS NATURAIS 

PROPOSTA PRELIMINAR DE READEQUAÇÃO 

4. Org. o Sist. de Gestão Amb. a Nível Regional 

;4.1 Definir Operações do GTTP 
4.1.1 - Definir Reg. Interno e Estrut. do GTTP 

4.2 - Implantar o GTTP 
,4.2.1-Apro11ar Reg. Interno e Estrutura do GTTP. 
4.2.2 - Prep. Cronog. e Prog. de Trabalho 
4.2.3 - Implantar o GTTP 

4.3 -Apoio Regional pi a Gestão Ambiental 
4,3.1- Treinamento em Prioridades p/Gestãa Ambiental 
4.3.2 - Trein. em Oesenv. de Proj. de G. Amb. Regional 
4.3.3- Oef. e Exec. de Estudos s/Reg. e Políticas 
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PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL - PPG-7 
SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS 

PROPOSTA PRELIMINAR DE READEQUAÇÃO 

5. Criar Condições para Planejamento Estadual Integrado e 
Elaboração de Subprojetos Integrados 

5.1 - lmp. e Manter Gt's e Unidades de Apoio 
5.1.1 - lmp.e Manter GT's e Unidades de Apoio 
5._1.2 - Op.de Gt's e Unidades de Apoio 

3 - Apoio ao Planejamento e a Implementação da Gestao 
Ambiental 

3.01 - Fortalecimento e Manutenção dos Grupos de Trabalho 
3.01.01 - Operacionalização do Planejamento e 

Acompanhamento dos Subprojetos 
3.01.02 - Desenvolver e Implementar o Sistema Gerencial 5.2 -Assistência Técnica a Entidades Estaduais para Planejamento 

Implementação Projetos e Elaboração de Subproj. Integrados 
5.2.1- Consultores Especializados 
5.2.2 -Assist. Técnica pi lmp. do Projeto 

3.02 -Assistência Técnica às Entidades 
Estaduais e Municipais 

3.02.01 - Consultorias Especializadas 
3.02.02 - Cooperação Técnica (ODA, GTZ) 

3.03 - Capacitação de Recursos Humanos 
3.03.01 - Preparação de Programa de Capacitação 
3.03.02 - Execução dos Cursos de Capacitação 
3.03.03 - Treinamento para elaboração e Acompanhamento de 

Subprojetos 
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PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL - PPG-7 
SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS 

PROPOSTA PRELIMINAR DE READEQUAÇÃO 

6 - Fortalecer os COEMAs 

6.1 • Preparar diagnóstico dos COEMAs 4.1 - Elaboração de Diagnósticos dos COEMAs 

4.2 • Definição e Implementação de Estratégias para 
Fortalecimento dos COEMAs 

6.2 - Definir Estratégia de Fartai.e lmplentá-la 
6.2.1- Definir e Implantar Estratégia 
6.2.2 • Treinar Membros do COEMA 
6.2.3 - Outras Ações de Fortalecimento 

6.3 - Assist. Téc, a COEMA's para PGA e PA's 4.3 - Assistência Técnica aos COEMAs 

6.4 -Avaliação dos COEMA's 4.4 - Avaliação dos COEMAs 
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PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL - PPG-7 
SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS 

PROPOSTA PRELIMINAR DE READEQUAÇÃO 

PARTE 2 ~ ZONEAMENTO, MONITORAMENTO, 
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

1. Atividades Especiais para Apoio a 
Gestão Ambiental Integrada 

1.1 Capacitaçlo para a Execução do ZEE 
l. J .1 Workshop de Metodologia do ZEE 
1.1.2 Treinamento 
1. 1.3 Cursos de Reciclagem 
1.1.4 Estudo Econômico e de Norrnatização do ZEE 
1.1.5 Estudo para Levantamento da Base T emàtica 

1 - Atividades Especiais para Apoiar o ZEE 
1.01 - Capacitação para Execução do ZEE 
l .O l .01 - Adequação da Metodologia à Realidade Local 
I .O 1.02 - Levantamento da Base Temática 
1.01.03 - Cursos de Reciclagem 
1.01.04 - Workshops com participação popular 
1.01.05 - Estabelecimento de Política para implementação do ZEE 

1.2 Geoprocessamento e Sensoriamcnto Remoto 
1.2.1 Instalação de Laboratório 
1.2.2 Aquisição de Software 
1.2.3 Outros Equipamentos Permanentes e Materiais 
1.2.4 Capacitação 

1.02 - Laboratório de Gcoprocessamento e Sensoriamento Remoto 
1.02.01 - Complementação de Laboratório (Equip., Softwares e Materiais Perm.) 
I .02.02 - Capacitação pera operacionalização do Laboratório 

1.3 Estudos de Dados Territ. da Região Amazônica 1.03 - Disponibilizar Informações Territoriais da Amazônia 

2- Subproj. Integr. de ZEE/M/C&F (incluindo FI Seletivo 
de Entidades não Estaduais e Ass. Tec, dirigida) 

2 - Subprojetos para a Gestão Ambiental Integrada 
Etapas O 1 - Pré-projeto 

02-Z, M,C e F 
03 - Ações Integradas 

3 -Atividades Emergencias de Fiscalização 
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PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL - PPG-7 
SUBPROGRAMA DE POL(TICA DE RECURSOS NATURAIS 

PROPOSTA PRELIMINAR DE READEQUAÇÃO 

PARTE 3 -ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO PARTE 4 -ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO 

1 - Apoio à Comissão de Projetos 
1.01 • Apoio à Comissão de Projetos 

1 - Apoio à Comissão de Projetos 
1.01 • Manutenção da Comissão de Projetos 

2 -Apoio à Secretaria Técnica 
2.01 -Apoío à Secretaria Técnica 

2 -Apoio à Secretaria Técnica 
2.01 - Manutenção da Secretaria Técnica 

3 - Apoio Técnico Solicitado pelos Estados 
3 .O 1 · Apoio Técnico Solicitado pelos Estados 

3 • Apoio Técnico Solicitado pelos Estados e Municípios 
3.01 -Apoio Técnico Solicitado pelos Estados e Municípios 

4 • Avaliação do Subprograma 
4.01 · Avaliação do Subprograma 

4 - Avaliação do Subprograma 
4.01 · Avaliação do Subprograma 

5 - Divulgação do Programa 
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