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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

r: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E 
DA AMAZÔNIA LEGAL 

r 
r: 

PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO 
DAS FWRFSTAS TROPICAIS DO BRASIL 

SECRETARIA EXECUTIVA 

r: 

r: 
r 
r· 
(' 

r: 
r: 
r 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
1992 • 1994 

APRESENTAÇÃO 
r: 

r 
r: 
r 
r- 

A finalidade do presente relatório é a de fornecer informações gerais e 
objetivas sobre as atividades desenvolvidas pela Secretaria Executiva do Programa e sobre os 
avanços obtidos pelo Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil desde 
a sua criação, em 05 de junho de 1992 até o presente momento. r: 

r: 

Foram reunidos os dados disponíveis nos documentos básicos, projetos, 
relatórios, atas, resultados de missões e reuniões de trabalho, buscando-se de forma clara e 
objetiva, tornar acessíveis as informações necessárias para uma perfeita compreensão das 
características do Programa, seus objetivos, estágio atual e a evolução das negociações do 
Governo brasileiro com os Países Doadores e com o Banco Mundial. 

r 

r 

r: 
r: 

r- 
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1. O PROGRAMA 
r: 
r: 1.1 OBJETIVOS E ESTRUTURA 

O Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil foi 
concebido com objetivos de conservar a biodiversidade, reduzir as emissões de carbono e 
promover um maior conhecimento das atividades sustentáveis da floresta tropical. 

r- Neste sentido, foi elaborado um conjunto de projetos do Governo e Sociedade 
r: Civil brasileira, com o apoio técnico e financeiro da comunidade internacional, que visam a 
r» maximizar os benefícios ambientais das florestas tropicais brasileiras pela implantação de 
r: processos que permitam o desenvolvimento sustentável e contribuam para uma contínua 

•· r» 'redução na taxa de desmatamento, o que deverá representar benefícios de caráter global e 
r: justificarão transferências financeiras e técnicas da comunidade internacional para o Brasil. 
r As ações prioritárias do Programa são: 
r: 

r: 
r: 

a) Demonstrar que um desenvolvimento harmônico entre economia e meio 
ambiente pode ser obtido em florestas tropicais; 

b) Obter a correta conservação de recursos genéticos; 
e) Reduzir a contribuição das florestas tropicais brasileiras na emissão 

global de gás carbônico; 
d) Proporcionar um exemplo de cooperação entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. 

r: 

r: 

r 
r- O Programa Piloto está dividido em três subprogramas de projetos estruturais 
r: (Subprograma de Política de Recursos Naturais, Subprograma de Unidades de Conservação 
r- e Manejo de Recursos Naturais e Subprograma de Ciência e Tecnologia) e um subprograma 
r de projetos demonstrativos. 
r: 

r> 

Os subprogramas de projetos estruturais pretendem atingir, diretamente, as 
deficiências institucionais que inibem a implementação e a consolidação da Política Ambiental 
brasileira na região, além da ampliação dos conhecimentos sobre os ecossistemas da Amazônia 
e o uso sustentável de seus recursos. 

r 
,,-. 

r: 

O subprograma de projetos demonstrativos, destina-se a viabilizar o 
envolvimento de comunidades e organizações não-governamentais em testes e difusão de 
modelos de desenvolvimento sustentável, que tenham-alto potencial de replicabilidade e 
utilizem tecnologias brandas. 

r: 
r: 
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r 
r- 
r- O SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS é 
r composto por cinco projetos: 

- Zoneamento Econômico-Ecológico; 
- Monitoramento e Vigilância Ambiental; 
- Controle e Fiscalização Ambiental; 
- Fortalecimento Institucional dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente; e 
- Educação Ambiental. 

(' 

,, O SUBPROGRAMA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E MANEJO 
r> DE RECURSOS NATURAIS inclui os projetos citados a seguir: 
r 
r ,, 
r 
r: 

- Parques e Reservas; 
- Florestas Nacionais; 
- Reservas Extrativistas; 
- Reservas Indígenas; 
- Manejo de Recursos Naturais; e 
- Recuperação de Áreas Degradadas. 

r 
r: 
r: 
r: 

O SUBPROGRAMA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA contempla um projeto: 

Ciência e Tecnologia composto dos seguintes componentes: 

- Centros de Excelência; e 
- Pesquisa Dirigida - PPD. 

O SUBPROGRAMA DE PROJETOS DEMONSTRATIVOS contempla um 
projeto: 

- Demonstrativo Tipo A. 

r: 
r>. 

r: 

r>. 

r 
r 
r 
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r- 
r, 
r: 
r: 

1. 2 HISTÓRICO 

r 
r 
·r 

Na reunião de cúpula dos países membros do Grupo dos Sete (Alemanha, 
Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) realizada em Houston, em julho 
de 1990, os Chefes de Estado e de Governo presentes, manifestaram -interesse- em apoiar 
iniciativas, no valor de US$ 1,600,000,000 (um bilhão e seiscentos milhões de dólares) para 
proteção das florestas tropicais no Brasil. O Governo brasileiro criou uma Comissão 
Interministerial, que juntamente com o Banco Mundial e com a Comissão da Comunidade 
Européia elaboraram uma proposta preliminar para um Programa. 

r>. 
r: 
r: 
r O Banco Mundial e a Comunidade Européia enviaram missões separadas ao 
r: Brasil, em novembro de 1990, para iniciar as discussões com a Comissão Interministerial, e 
r: acordaram em realizar três encontros tri-partites para produzir o documento de Programa. As 
r: delegações brasileira e da Comunidade Européia foram a Washington para o primeiro encontro 
r: tri-partite, em dezembro de 1990, quando a delegação brasileira apresentou um documento 
r: referencial e a proposta preliminar do Programa para a Proteção das Florestas Tropicais do 
.-. Brasil. As missões do Banco Mundial e da Comunidade Européia visitaram o Brasil, em 
r: janeiro de 1991, para avançar na elaboração do Programa. O segundo encontro tri-partite 
r· ocorreu em Bruxelas, em março de 1991 e o terceiro no Rio de Janeiro, em maio do mesmo 
r- ano. Todo o empenho foi colocado na preparação do texto final, por parte de todos os 

,. r- envolvidos, o espírito de colaboração e a. busca de um .consenso foram a tônica durante todo 
r· o trabalho de acordo com o caráter cooperativo da iniciativa. 
r 
r: Na reunião de Londres, em junho de 1991, os integrantes do Grupo dos Sete 

analisaram o Programa encaminhado pelo Brasil e o relatório conjunto do Banco Mundial e 
da Comissão da Comunidade Européia. Renovaram, na oportunidade, o compromisso de 
apoiar o Programa e concordaram em financiar um Programa Piloto. 

r: 

r> 

Nos dias 7 e 8 de dezembro de 1991, realizou-se, em Genebra, reunião entre 
o Governo brasileiro e representantes dos governos do Grupo dos Sete, com a participação 
da Comissão da Comunidade Européia e do Banco Mundial. Os representantes do Grupo dos 
Sete reconheceram os avanços obtidos no desenho das atividades a serem desenvolvidas, 
coerentes com a Política Nacional de Meio Ambiente, e manifestaram apreço pela qualidade 
do Programa apresentado. Sua primeira fase, se desenvolveria de forma piloto, totalizando 
US$ 250 milhões, dos quais 20%, US$ 50 milhões, como fundo central e o restante, US$ 200 
milhões, a ser aportado sob forma de co-financiamento associado. 

r: 
r: 

r· 
r: 
f'. 

r: 
Í' 

Í' 
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r· 

r· 

r: 

Com o objetivo de dar suporte financeiro ao Programa, foi criado então, um 
Fundo Fiduciário, administrado pelo Banco Mundial, intitulado "Rain Forest Trust Fund - 
RFT". Embora as discussões sobre o Programa Piloto tenham sido iniciadas na reunião de 
Houston, em julho de 1990 e se prolongado até dezembro de 1991, em Genebra, a 
constituição do Fundo Fiduciário (RFT), pelo Banco Mundial; só foi efetivada em março de 
1992 com o depósito dos primeiros recursos comprometidos, que deverão alcançar, em cinco 
anos, a cifra de 50 milhões de dólares dos seguintes co-financiadores: Estados Unidos, 
Alemanha, Japão, Itália, Canadá, Reino Unido, Holanda e Comissão da União Européia. A 
França manifestou o interesse de apoiar o Programa Piloto na forma de cooperação técnica 
bilateral associada, no valor total de 60 milhões de francos. O Banco Mundial pode, à pedido 
dos Países Doadores, administrar também os recursos de co-financiamento para determinados 
projetos, caso contrário, o co-financiamento será feito diretamente pelo País ao Governo 

- brasileiro, 'por intermédio de um contrato específico. 

r: 
r: 
r> 

r- Na reunião de Genebra ficou decidido, também, a utilização do Ciclo de 
Projetos do Banco Mundial para preparação dos projetos do Programa Piloto e a adequação 
aos objetivos do Programa das ações bilaterais de cooperação técnica e financeira que os 
países, integrantes do Grupo dos Sete, vinham mantendo com o Brasil . Nestes casos, os 
Projetos Bilaterais Associados são submetidos, pelos órgãos brasileiros de cooperação técnica 
e financeira (Agência Brasileira de Cooperação - ABC/MRE e Secretaria de Assuntos 
Internacionais da Secretaria de Planejamento- SEAIN/SEPLAN), à Comissão de Coordenação 
que delibera sobre a conveniência ou não de inclusão no Programa. 

r 
.r: .~ 

r· 

No dia 05 de junho de 1992, logo após a constituição do RFT pelo Banco 
Mundial, o Governo brasileiro, para viabilizar a gestão do Programa e a absorção dos 
recursos financeiros previstos, editou o Decreto nº 563, de 05 de junho de 1992, que institui 
o Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil e cria a sua Comissão de 
Coordenação. Segundo o Decreto 563/92, a operacionalização do Programa se efetiva pelo 
Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, na qualidade de Secretaria Executiva, 
e pelas instituições executoras dos projetos do Programa, como Secretarias Técnicas. 

r: 

Em 11 e 12 de fevereiro de 1993, realizou-se em Brasília, a primeira reunião 
do "Technical Working Committee - TWC", que é a instância técnica de decisão estabelecida 
para o Programa Piloto e está constituída por representantes dos Países doadores, Banco 
Mundial e Governo brasileiro. Esta reunião teve, como tema principal a apresentação pelo 
Banco Mundial da proposta de inclusão ao Programa Piloto de projetos de cooperação bilateral 
.assocíada em desenvolvimento desde antes da reunião de Genebra (dezembro/91), discutindo 
ainda, questões relativas a monitoria e avaliação do programa. 

r: 
r> 
r' 

r> 
r- 

r· 
r> 

(' 
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Nos dias 23 e 24 de março de 1994, realizou-se, em Bruxelas, o primeiro 

encontro dos participantes do Programa Piloto desde a reunião de Genebra. Esta reunião 
serviu para que todos pudessem avaliar o avanço obtido na preparação de vários projetos e 
para que os problemas e dificuldades, que contribuíam até então para o atraso na 
implementação do Programa, fossem identificados e solucionados. 

-· 
,,-. 

Todas as delegações presentes a reunião de Bruxelas reiteraram o seu apoio 
ao Programa Piloto destacando, entre outros, que o Programa representa uma oportunidade 
única e importante para demonstrar a preocupação mundial com a proteção das florestas e 
como a cooperação internacional pode ser útil nesta área. 

1. 3 ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO 

. --· 

A pronta execução das atividades e uma administração eficiente do Programa 
Piloto requer, no âmbito do Governo Brasileiro, uma estrutura institucional ágil em que 
estejam representados todos os setores envolvidos no planejamento e na implementação dos 
projetos. O organograma, a seguir, procura demonstrar a estrutura de funcionamento do 
Programa e as relações do Governo brasileiro com os Países Doadores e o Banco Mundial . 

ORGANOGRAMA 
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1.3.1 ESTRUTURA GOVERNAMENTAL 

A) Comissão de Coordenação 

r- A Comissão de Coordenação do Programa Piloto, criada pelo Decreto nº 
563/92, é integrada por representantes das seguintes instituições: 

r· 

- Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, que a preside; 
- Ministério da Ciência e Tecnologia; 
- Ministério da Justiça; 
- Ministério da Fazenda; 
- Ministério das Relações Exteriores (dois representantes: DEMA e 
DCT); 

- Ministério da Integração Regional; 
- Secretaria de Planejamento da Presidência da República; 
- Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; 
- Organizações não-governamentais da Amazônia (dois representantes); 
- Organizações não-governamentais da Mata Atlântica (um representante). 

r 

r- 

(' 

Os representantes dos órgãos do Governo Federal e seus suplentes foram 
designados pelos titulares das respectivas pastas. Os representantes das Organizações Não 
Governamentais - ONGs da Amazônia e da Mata Atlântica foram escolhidos, entre as ONGs 
das respectivas regiões, por meio da convocação de um processo eletivo, através do Edital de 
01 de julho de 1992, pelo Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal . 

. r- A Comissão de Coordenação tem por finalidade coordenar, acompanhar, 
r- avaliar e assegurar o desenvolvimento harmônico do Programa. 
r· 

Destacam-se como principais competências: 

- analisar e aprovar a concepção e a estrutura básica de projetos que 
compõem o Programa Piloto, bem como o seu posterior detalhamento 
final; 

- aprovar a Programação Anual de Atividades do Programa Piloto; 
aprovar a inclusão de novos projetos no Programa Piloto, na forma de 
cooperação bilateral; 

- apreciar os resultados do monitoramento técnico, físico e financeiro do 
Programa; 

,-. 
! 
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r: 

- apreciar os resultados da Avaliação Técnica Independente Anual e 
determinar a reorientação de diretrizes que se façam necessárias; 

- elaborar diretrizes técnicas do Programa para cada uma de suas fases; 
e 

- aprovar os procedimentos operacionais para o repasse dos recursos 
financeiros e prestações de conta. 

r- 

r: 
,,-. 

r- 

A Comissão de Coordenação foi instalada em 02 de setembro de 1992 e 
já realizou ao todo 11 reuniões, sendo cinco em caráter extraordinário. Durante este período 
os seus membros elaboraram diretrizes para o uso dos recursos do RFr, analisaram e 
aprovaram os projetos que compõem o Programa Piloto e os projetos bilaterais que foram 
submetidos pelos Países Doadores, aprovaram a composição da Secretaria Executiva e das 

. Secretarias Técnicas e forneceram subsídios à Secretaria Executiva do Programa no seu 
relacionamento com o Banco Mundial e com os Países Doadores, destacando-se as seguintes 
deliberações e ações: 

r' 
r: 

1) Aprovação de Projetos: 

r' Os projetos integrantes do Programa Piloto devem ser apresentados para 
aprovação da Comissão em dois momentos: (i) antes da primeira missão de 
preparação com o Banco Mundial e Doadores, na forma de Concepção Básica 
e (ii) antes de se solicitar missão de avaliação com o Banco Mundial e 
Doadores, na forma de projeto detalhado. A Comissão analisou e aprovou a 
concepção básica e a detalhada dos seguintes projetos do Programa: 

r 
r· 

r- 

- Ciência e Tecnologia (Componentes Centros de Excelência e 
Pesquisa Dirigida) 

- Projeto Demonstrativo Tipo A - PD/ A 
- Reservas Extrativistas 
- Reservas Indígenas 
- Zoneamento Ecológico-Econômico 
- Monitoramento e Vigilância 
- Controle e Fiscalização 
- Fortalecimento Institucional dos Órgãos Estaduais do Meio 
Ambiente 

r- 

r- 

Analisou e aprovou a concepção básica dos projetos citados a seguir: 

r· 
- Florestas Nacionais 
- Manejo de Recursos Naturais 

r- 
Aprovou a metodologia a ser utilizada na preparação do projeto de Educação 
Ambiental, que já está em detalhamento conforme as diretrizes do 

,,...., 
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Subprograma de Política de Recursos Naturais, do qual faz parte, de forma 
que o projeto possa rapidamente incluir-se no Subprograma citado. 

2) Cooperação Técnica e Financeira: 

2.1) A Comissão de Coordenação estabeleceu os seguintes critérios para a 
inclusão dos projetos bilaterais de cooperação técnica e financeira no 
âmbito do Programa Piloto: 

a) Os projetos já em fase de execução não serão integrados ao 
Programa; 

r: 
r- 

b) Os projetos em fase de negociação serão aceitos na medida 
em que correspondam aos objetivos do Programa, definidos 
em Genebra (dezembro/91), para os projetos centrais do 
Programa; 

e) Os projetos mencionados no ítem (b) acima e os projetos 
novos deverão passar pelo mesmo processo de aprovação da 
Comissão de Coordenação, ou seja: 

r' 
- os órgãos brasileiros encarregados dos trâmites 

· relativos a . Cooperação Técnica e Financeira 
(ABC/MRE e SEAIN/SEPLAN) submetem à 
Secretaria Executiva do Programa as propostas 
para inclusão no Programa Piloto; 

r- 

r 

- a Secretaria Executiva encaminha as propostas às 
respectivas Secretarias Técnicas para análise 
quanto a sua compatibilidade aos objetivos e metas 
do Programa. Após consolidar os pareceres, 
convoca reunião da Comissão de Coordenação, 
que delibera sobre a pertinência ou não da 
inclusão dos projetos no Programa. Neste 
momento se diferencia a cooperação bilateral que 
faz parte do detalhamento de alguns projetos do 
Programa Piloto e que tem seus custos 
compatibilizados ao orçamento do projeto, da 
cooperação bilateral associada que, 
correspondendo aos objetivos do Programa Piloto, 

·-· oferece· seus .. resultados para serem somados aos 
resultados do programa como um todo, sem que 
seus custos sejam debitados a qualquer projeto; e 

r 

J' 
1 
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Í' 
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r' 
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(' 
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r- 
f""', 

,,..., 
r- 
r- 
,,..., 
,,..., 
,-, 
r- 
r> 
(' 

no caso da aprovação, o Banco Mundial, a 
Secretaria Executiva e a Secretaria Técnica 
responsável pela implementação do Projeto ao qual 
o projeto bilateral foi incluído, participarão das 
respectivas missões de detalhamento, de 
acompanhamento e de conclusão destes projetos. 

A Comissão de Coordenação analisou e aprovou os seguintes projetos 
bilaterais associados: 

França: 

Avaliação de formas e processos de ocupação 
territorial na Amazônia Legal (instituição 
proponente - IBGE), aprovado no mérito, 
aguardando informações adicionais; 

- Interações botânica, edafológica e cultural em 
diferentes ecossistemas florestais na Serra dos 
Carajás - ECOFIT (instituição proponente Museu 
Paraense Emílio Goeldi - MPEG), aprovado no 
mérito, aguardando informações adicionais; 

- Conservação e coleção de germosplasma de dendê 
(instituição proponente - EMBRAPA), aprovado 
na quinta reunião da Comissão; 

Estudo de impacto ambiental das grandes 
hidrelétricas sobre ecossistemas aquáticos da 
Amazônia (instituição proponente - INPA), 
aprovado no mérito, aguardando informações 
adicionais. 

Alemanha: 

- Preservação da biodiversidade em áreas da Mata 
Atlântica em Minas Gerais (instituição proponente 
- IEF/MG), aprovado na sétima reunião da 
Comissão, solicitando adequação do projeto quanto 
a maior participação da comunidade local; 

- Recuperação de áreas degradadas por meio de 
pólos de agricultura familiar (instituição 
proponente Secretaria de Agricultura do Pará 
SAGRIIPA), aprovado na oitava reunião da Comissão; 
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í' - Fortalecimento institucional das ações ambientais 
do IMA/ AM (instituição proponente Instituto do 
Meio Ambiente do Amazonas - IMA/AM), 
aprovado na sétima reunião da Comissão; 

- Fortalecimento institucional das ações ambientais 
do IMAC/ AC (instituição proponente Instituto do 
Meio Ambiente do Acre - IMAC/AC), aprovado 
na oitava reunião da Comissão; 

- Preservação da floresta tropical - Mata Atlântica 
de São Paulo (instituição proponente - Secretaria 
de Meio Ambiente do Estado de São Paulo), 
aprovado na sétima reunião; 

r- 
- Preservação da floresta tropical - Mata Atlântica 
do Paraná (instituição proponente - Instituto 
Ambiental do Paraná e Batalhão da Polícia 
Florestal), aprovado na sétima reunião da 
Comissão. r•. 

r: 

3) Alocação de Recursos: 

,-, 
A Comissão decidiu que cada Projeto integrante do Programa Piloto poderá ter 
até 20% do seu orçamento total, previsto na reunião de Genebra/91, 
proveniente do RFT. 

,,..,, 

{' 
,,.., 

4) Estrutura das Secretarias: 
r- 

r- 
Foram analisadas e aprovadas pela Comissão, a estrutura, composição e 
competências da Secretaria Executiva e das Secretarias Técnicas. 

5) Reuniões do IAG: 
.-,, , 

A Comissão de Coordenação estudou os relatórios do IAG e orientou a 
Secretaria Executiva para as reuniões com aquele grupo. 

r: 
r: 
r: 
r- 6) Reuniões de Participantes: 

r· 
r 

A Comissão deliberou sobre o relatório de desempenho do Programa Piloto 
elaborado para apresentação na Reunião de Participantes, realizada em 
Bruxelas, em março de 1994. 

r: 
,,-.. 
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r' 

B) Secretaria Executiva do Programa Piloto 

í' 
.r· 

A Secretaria Executiva do Programa Piloto assiste às Secretarias Técnicas 
na elaboração e implementação dos projetos, estabelecendo canais de intercâmbio de 
experiências aprendidas através de um Programa de Monitoramento e Avaliação. É elemento 
de ligação entre as Secretarias Técnicas e a Comissão de Coordenação, assim como 
acompanha as missões com o Banco Mundial e Doadores durante a preparação, negociação 
e implementação dos projetos com a função de fazer cumprir as deliberações da Comissão de 
Coordenação. É, ainda, instrumento de manutenção da harmonia do Programa como um todo. 

r> 

,-. 
A Secretaria Executiva do Programa Piloto é exercida pelo Secretário 

Executivo do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal e dispõe de uma 
Coordenação Geral do Programa que é composta de: 

,,... 
,-, - uma gerência de acompanhamento técnico; 

- uma gerência de acompanhamento físico-financeiro; 
- uma gerência de apoio administrativo. 

Para o exercício de suas atividades e conseqüentemente para a implementação 
do Programa Piloto, a Coordenação Geral conta com o apoio do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD). 

A Coordenação, sob a aprovação e supervisão do Secretário Executivo do 
Programa Piloto, tem a tarefa de, entre outras: 

- receber e instruir os projetos enviados pelas Secretarias Técnicas para 
a apreciação da Comissão de Coordenação; 

- elaborar o fluxo de documentação e demais procedimentos para a 
execução do Programa Piloto, de acordo com o estipulado nos 
contratos de cooperação técnica e financeira com o Banco Mundial e 
países doadores; 

- elaborar o fluxo de procedimentos e manter canais de articulação 
entre as Secretarias Técnicas e a Comissão de Coordenação; 

- acompanhar a implementação do Programa Piloto e tomar as 
providências, a seu nível, necessárias para assegurar sua execução; 

organizar e operar o sistema de monitoramento técnico, físico e 
financeiro do Programa Piloto visando a sua avaliação; 

r· 
- elaborar relatório de avanço do Programa Piloto; 

(' 

- consolidar os relatórios das Secretarias Técnicas relativo às 
informações de monitoramento técnico, físico e financeiro dos 
projetos; 

,-, 
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r' 

r> 
- elaborar a Programação Anual das Atividades, estabelecida mediante 
consolidação das propostas das Secretarias Técnicas; 

- preparar e apoiar, em conjunto com o Banco Mundial, a realização 
das avaliações independentes anuais; e 

- preparar e fazer publicar, material de divulgação do Programa. 

r- C) Secretarias Técnicas 

,,.... 

As Secretarias Técnicas são estabelecidas de acordo com as necessidades 
setoriais do Programa Piloto, mediante aprovação da Comissão de Coordenação e devem 
elaborar e coordenar a implementação dos projetos que compõem o Programa. Devem 
também, monitorar física. e financeiramente as fases de preparação e implementação dos 
projetos sob a sua responsabilidade e assegurar condições de participação dos Governos 
Estaduais e Municipais, da Sociedade Civil envolvida e das Organizações Não Governamentais 
na elaboração e implementação dos projetos . 

r· 

:' 

. r· 
,-. As Secretarias Técnicas do Programa Piloto são: 
r- 

- Secretaria Técnica do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia 
Legal (MMA): responsável pelo Subprograma de Política de Recursos 
Naturais que compreende os projetos de Zoneamento Ecológico 
Econômico, Monitoramento, Controle e Fiscalização e Fortalecimento 
Institucional dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente; 

- Secretaria Técnica do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia 
Legal: responsável pelo Projeto Demonstrativo Tipo A; 

,,.., 
I 

- Secretaria Técnica do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT): 
responsável pelo Subprograma de Ciência e Tecnologia composto pelo 
Projeto de Ciência e Tecnologia que compreende os componentes 
Centros de Excelência e Pesquisa Dirigida; 

r- 

r, 
t 

- Secretaria Técnica do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
'Recursos Naturais Renováveis (IBAMA): responsável pelos projetos 
Manejo de Recursos Naturais, Recuperação de Áreas 
Degradadas, Parques e Reservas, Florestas Nacionais e Reservas 
Extrativistas; 

,,-, 

,,... 

- Secretaria· Técnica da. Fundação Nacional .do Índio (FUNAI): 
responsável pelo projeto Reservas Indígenas. 

,,-.. 

r 
(' 
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1.3.2. ESTRUTURA DO BANCO MUNDIAL 

r- 

O Banco Mundial é responsável pela administração do RFT e, quando 
escolhido, é também administrador dos recursos de cooperação bilateral financeira. Até o 
momento a Comissão da União Européia e o Governo Americano escolheram o Banco 
Mundial para administrar seus recursos de co-financiamento. 

O Programa Piloto,na estrutura do Banco Mundial, é hoje uma Divisão do 
Departamento da América Latina e Caribe. Estão sendo descentralizadas as atividades de 
acompanhamento da implementação dos projetos para o escritório de Brasília, buscando maior 
agilidade e economia na execução destas tarefas. 

,,.., 
1 

A preparação dos projetos segue o ciclo de projetos do Banco Mundial que 
compreende as seguintes fases: 

r> 

a) Projetos em fase de preparação- são os que tiveram suas concepções 
básicas aprovadas pela Comissão de Coordenação e encontram-se em discussão com a 
realização de: (i) seminários para amadurecimento da proposta e envolvimento dos diversos 
executores e beneficiários; (ii) missões de preparação conjuntas do Governo brasileiro, Banco 
Mundial e Países Doadores; e (iii) estudos técnicos necessários ao detalhamento e finalização 
dos documentos de projetos (pré-investimento); 

r 
r 
(' 

;, 
r: 

b) Projetos em fase de avaliação - são aqueles que, após a conclusão 
dos estudos de pré-investimento, são detalhados e submetidos à aprovação da Comissão de 
Coordenação do Programa Piloto, e a seguir avaliados pelo Banco Mundial e Países Doadores; 

r> 

e) Projetos em fase de negociação - representa a última etapa prevista 
pelo BIRD para assinatura do contrato de doação. Sua preparação é iniciada após o 
recebimento da minuta de contrato, enviada pelo Banco Mundial e da pré-negociação 
coordenada pela SEAIN/SEPLAN. 

d) Projetos em fase de assinatura de contrato - são os que após a 
assinatura, aguardam o cumprimento das condições de efetividade do projeto bem como das 
condições estabelecidas pelo Governo brasileiro para a entrada em vigor do contrato; 

r= e) Projetos em fase de implementação - são os projetos que já estão 
com contrato em vigor e aptos a iniciar suas atividades, onde se dá o primeiro desembolso dos 
recursos conforme as regras estabelecidas no contrato. 

r- 
r- · O · Banco Mundial .também poderá administrar os recursos de co- 
r, financiamento dos Países Doadores. Neste caso, valem as regras do Banco Mundial que são 
r- as mesmas utilizadas para o contrato de empréstimos. 
r: 

r 
(' 

-15- 

r· 



r: 1.3.3 INTERNATIONAL ADVISORY GROUP - IAG 

r: 

O International Advisory Group - IAG (Grupo de Assessoria Internacional), 
foi constituído para proceder avaliação técnica independente sobre a concepção e 
implementação do Programa Piloto como um todo. O IAG é composto por onze especialistas, 
indicados pelos Países participantes do Programa e do Governo brasileiro, selecionados por 
suas qualificações técnicas, científicas e conhecimentos da região amazônica, e têm a 
responsabilidade de preparar relatórios anuais para apresentação nas reuniões dos participantes 
do Programa. Os relatórios incluem os· seguintes elementos de análise: (i) evolução do 
Programa Piloto e fatores que afetam a sua implementação; (ii) integração entre os projetos 
do Programa Piloto e articulações com outros projetos ou iniciativas similares na região; (iii) 
lições oriundas da experiência de implementação. 

- r 

,,---, 
1 

r 
r 
r: 

O trabalho desenvolvido pelo IAG durante este período foi de fundamental 
importância para o avanço alcançado pelo Programa Piloto uma vez que seus relatórios 
expressaram, de maneira clara e objetiva, avaliações e sugestões que auxiliaram as equipes 
responsáveis pela preparação dos projetos e pela coordenação geral, no trabalho de viabilizar 
a implementação do Programa. A leitura dos citados relatórios atestam, de certa forma, a 
evolução do programa nestes dois anos. 

- ' 

O Grupo realizou sua primeira reunião, no período de 26 de julho a 06 de 
agosto de 1993, durante a qual tomou conhecimento do Programa e fez viagens de 
reconhecimento às áreas de abrangência dos projetos que estavam em fase mais adiantada de 
preparação. 

,,.., 
1 

A segunda reunião foi realizada em Brasília, no período de 21 a 25 de 
fevereiro de 1994 na qual, o IAG constatou o significativo progresso alcançado pelo 
Programa, a despeito de alguns problemas existentes, e isso seria, conforme avaliação 
constante do relatório da reunião, um começo para a consolidação do Programa. r: 

Nesta reunião, o IAG fez as seguintes observações: 

,-. 

a) o Governo brasileiro deve exercer um importante papel de 
liderança no planejamento, gerenciamento e coordenação do 
Programa Piloto; 

r: 

b) embora o IAG reconheça os esforços do Banco Mundial no 
gerenciamento de fundos sem precedentes no Banco, fundos estes 
caracterizados mais por doações do que por empréstimos e 

- originados de diversas fontes com diferentes restrições e 
procedimentos, os quais envolvem um conjunto de atividades 
diferentes comparadas com experiências prévias, recomenda que o 
Banco considere formas de adaptação e procedimentos que 
acelerem e se adequem às necessidades particulares do Programa 

(' 

r: 

r 
r- 
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r: 
r> Piloto, sem sacrificar sua qualidade de monitoramento, nem a 

verificação de sua própria aplicação de fundos; 

e) os critérios sob os quais serão julgados os resultados do Programa, 
devem incluir não apenas a liberação de fundos, como também, 
indicadores claros de desempenho em termos de progresso quanto 
ao atendimento de um desenvolvimento sustentável e suas 
dimensões ecológicas, econômicas e sociais; 

r-. 
\ 

r· 

r- 

d) os Países Doadores devem autorizar o Banco Mundial a fazer as 
liberações necessárias para a evolução do Programa Piloto. Neste 
sentido é importante que os Doadores garantam a quantia acordada 
em Genebra de US$ 250 milhões, e que tenham em mente que este 
valor foi inicialmente concebido como a primeira parte de um 
Programa de um financiamento muito maior. A dúvida quanto ao 
nível de apoio financeiro para cada projeto, tem sido uma das 
razões da constante reformulação dos projetos e subseqüentes 
atrasos. 

r- 
' 

r- 

A terceira reunião, realizada em Brasília, no período de 29 de agosto a 02 
de setembro de 1994, serviu para que o IAG confirmasse a efetiva disposição de todos os 
participantes do Programa em implementá-lo e garantir o seu sucesso. Durante os seis meses 
que se passaram, desde o segundo encontro do IAG, em fevereiro de 1994, avanços notáveis 
foram feitos na preparação de vários componentes. O Governo brasileiro assumiu uma 
liderança mais efetiva neste processo, o qual tem se refletido nos significativos esforços para 
resolver problemas técnicos, resultando na aceleração da preparação dos projetos. As 
sugestões feitas pelo Grupo para a melhoria dos projetos foram consideradas. Segundo 
avaliação do IAG, nesta reunião, o Programa continua sendo a principal alternativa desde a 
UNCED em 1992, para a cooperação internacional neste campo. 

r- 

r- 

r- 

,,.., 
1 

O próximo encontro está agendado para o período de 08 a 20 de maio de 
1995, em Brasília, incluindo algumas viagens de campo. 

r-. 

1.3.4. TECHNICAL WORKING COMMITIEE - TWC 
r: 
,,,.., 
{ O Technical Working Committee - TWC é um grupo técnico formado por 

representantes dos Países participantes do Programa Piloto, do Banco Mundial e do Governo 
brasileiro e tem por objetivo atuar como um foro de discussões técnicas relativas ao Programa 
eaos projetos bilaterais associados. 

r 
r: 

r A reunião do TWC, realizada em fevereiro de 1993, discutiu e acordou as 
r: bases para a elaboração e implementação de um Sistema de Monitoria e Avaliação para o 
,.--. Programa Piloto, incluindo os compromissos e responsabilidades de cada instância de 
r: coordenação e de execução do programa. O Sistema propriamente dito deve ser detalhado e 
»< 
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apresentado no início de 1995, ano em que a maioria dos projetos estarão em condições de 
iniciar suas atividades. 

Também foi discutida a inclusão no Programa Piloto dos Projetos Bilaterais 
Associados, apresentados por intermédio do Banco Mundial ao Governo brasileiro antes da 
reunião.· Nesta ocasião, o Governo brasileiro manifestou-se sobre os critérios de seleção 
empregados na análise preliminar dos projetos-que poderiam ser potencialmente enquadrados 
no ·Programa ·Piloto, definindo que a posição final seria dada através da Comissão de 
Coordenação do Programa Piloto. 

1.3.5. REUNIÃO DOS PARTICIPANTES 

Os participantes do Programa Piloto reunem-se anualmente, convocados pelo 
Banco Mundial. 

r' 

Essas reuniões, que são presididas pelo Banco Mundial, constituem-se em 
foro adequado para que os participantes do Programa Piloto: (i) revejam a aplicação dos 
termos e condições com vistas à necessidade de mudanças; (ii) discutam as políticas globais 
que pautam o Programa Piloto e o RFT; (iii) examinem o avanço obtido na preparação e 
implementação dos vários projetos; e (iv) avaliem a experiência até então acumulada, 
incluindo as diretrizes de políticas sob as quais o Programa está sendo implementado e 
quaisquer lições emergentes. O Banco Mundial preparará a agenda e apresentará relatórios 
sobre os tópicos acima aos participantes do Programa Piloto. O presidente do IAG será 
também convidado a participar da reunião e a apresentar relatório do grupo aos integrantes 
do Programa Piloto. 

,..., 
f 

O primeiro encontro dos participantes do Programa Piloto desde a reunião 
de Genebra, realizou-se em Bruxelas no período de 23 a 24 de março de 1994. Este encontro 
teve por objetivo a avaliação do avanço obtido na preparação de vários projetos e para que 
fossem identificados e solucionados os problemas e dificuldades, que contribuiam, até então, 
para o atraso na implementação do Programa. 

Está previsto para o mês de julho de 1995 o segundo encontro dos 
participantes, planejando-se, inicialmente, sua realização no Brasil, em alguma cidade da 
região Amazônica. 
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r-· 

2. ESTÁGIO ATIJAL DO PROGRAMA 

Nestes dois anos de preparação o Programa Piloto realizou até o presente 
momento 32 (trinta e duas) missões, que se concentraram na elaboração .e.detalhamento de 
projetos, além da estruturação do Programa como um todo. Os recursos desembolsados pelo 
·RFT para acontratação de estudos de pré-investimento destinados ao detalhamento de.projetos 
foi da ordem de US$ 1,2 milhões. 

r: 

O Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal já investiu, em pouco 
mais de dois anos de preparação do Programa Piloto, cerca de US$ 800 mil na elaboração de 
projetos, contratação de estudos, realização de seminários, reuniões técnicas e na estruturação 
da Coordenação Geral do Programa. 

r· 

r· 

Dos treze projetos identificados, na reunião de Genebra, para compor o 
Programa Piloto, sete estão com os seus contratos de doação assinados (Projeto Ciência e 
Tecnologia, Projetos Demonstrativos Tipo A, Projeto Reservas Extrativistas e os Projetos 
Fortalecimento Institucional dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, Zoneamento Ecológico 
Econômico, Monitoramento e Controle e Fiscalização pertencentes ao Subprograma de Política 
de Recursos Naturais); um está em fase de negociação (Projeto Reservas Indígenas), um em 
fase de pré-avaliação (Projeto Florestas Nacionais) e quatro em fase de preparação (Projetos 
Manejo de Recursos Naturais, Recuperação de Áreas Degradadas, Parques e Reservas e 
Educação Ambiental). 

0 

r- 

r 
r 

r 

r 
r- .- 
r: 
Í' 

r-. 

r 
r: 
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3. SITUAÇÃO DOS PROJETOS 

3.1 Projeto Ciência e Tecnolo2ia 
r: 
r: 
r: 
r: 

O Projeto de Ciência e Tecnologia tem o objetivo de promover a geração e 
disseminação de conhecimentos científicos e· tecnológicos relevantes para a conservação e 
desenvolvimento sustentável na região amazônica. Este Projeto foi negociado em junho de 
1994 e está estabelecido em dois componentes específicos: r: 

(' 
Componente PesQuisa Dirigida 

r> 

O Componente 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 para os demais 
projetos do Programa Piloto. 

O PPD apoiará projetos de pesquisa na região que serão avaliados e 
selecionados em base competitiva, segundo prioridades e normas 
estabelecidas em editais. As atividades do PPD estão organizadas de 
acordo com quatro áreas prioritárias: a) pesquisas sobre ecossistemas 
amazônicos; b) tecnologias para o desenvolvimento sustentável da 
Amazônia; e) infra-estrutura ambientalmente saudável; e) 
melhoramento da qualidade de vida na região Amazônica. 

,,,., 
( 

O PPD é coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, tendo 
a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) como agente financeiro 
e executor. Os recursos para a fase 1 deste Componente foram 
fixados em ECU 4,82 milhões aproximadamente US$ 5,4 milhões e 
será financiado integralmente pela União Européia. O Contrato de 
Doação entre o Governo brasileiro, Banco Mundial e a União 
Européia foi assinado em 21 de setembro de 1994, devendo receber 
os primeiros desembolsos no início do exercício de 1995. 

-- r 

r- 

Componente Centros de Excelência 

r- 
Este Componente tem por objetivo consolidar o Museu Paraense 
Emílio Goeldi {MPEG) e o Instituto Nacional de Pesquisa da 
Amazônia (INPA) como centros de excelência em ciências, com 
capacidade de disseminação de conhecimentos. 
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,-, 
1 

Como objetivos específicos estão: a) a promoção de melhorias na 
infra-estrutura física e de serviços; b) 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 excelência, constituindo-se em referencial básico para a 
atuação científica e tecnológica na Amazônia. Para que estes objetivos 
possam ser atingidos foram estabelecidas ações em quatro etapas: (i) 
fortalecimento e desenvolvimento institucional; (ii) recuperação e 
melhoria de infra-estrutura e de equipamentos; (iii) fortalecimento da 
base de recursos humanos; (iv) melhoria da disseminação e 
informação científica. 

r: 

r: 

r> 
O Componente Centros de Excelência é coordenado pelo Ministério 
da Ciência e Tecnologia e executado pelo Museu Paraense Emílio 
Goeldi e pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, possuindo 
também a Financiadora de Estudos e Projetos como agente financeiro. 
Os recursos para a fase 1 foram fixados em US$ 14,68 milhões assim 
distribuídos: US$ 9,0 milhões do RFT + US$ 2,0 milhões da USAID 
+ US$ 2,98 de Contrapartida do Governo brasileiro + US$ 709 mil 
da ODA em forma de cooperação técnica. 

r: 

[' 

r: 

O Contrato de Doação entre o Governo brasileiro, Banco Mundial e 
União Européia foi assinado em 21 de setembro de 1994 e o Contrato 
de Doação entre o Governo brasileiro, Banco Mundial e a USAID foi 
assinado em novembro de 1994. O componente deverá receber os 
primeiros desembolsos no início do exercício de 1995. 

r 
r- 
r: 

,,..., 
1 

Ações Futuras 

r- 

O Banco Mundial está analisando os termos dos convênios a serem 
celebrados entre a FINEP, e, MPEG e INP A, tão logo seja encaminhada a aprovação os 
convênios poderão ser assinados e efetivados. 

r> 

As Unidades de Implementação de Projetos a serem instaladas no MPEG e 
INP A, já estão em estágio avançado de implantação devendo estar em pleno funcionamento, 
no início de 1995. 

r- 
r> 

r: 3.2 Projeto Demonstrativo Tipo "A" - PDA 

O objetivo do PDA é contribuir para a conservação e preservação da 
Amazônia, Mata Atlântica e ecossistemas associados, apoiando o desenvolvimento sustentável, 
pela participação e integração das contribuições locais, dentro dos objetivos do Programa 
Piloto. 
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r 
r 

O PDA financiará subprojetos que tenham caráter demonstrativo, e 
viabilizem o envolvimento de comunidades e organizações não-governamentais em testes e 
difusão de modelos de desenvolvimento sustentável que tenham alto potencial de 

.. replicabilídade e utilizem tecnologias brandas 

r: 

Seus objetivos específicos são os seguintes: a) ·gerar conhecimento sobre a 
conservação, preservação ou manejo de-recursos naturais pelas populações locais, através de 
atividades demonstrativas; b) transferir o conhecimento resultante das experiências existentes 
e dos subprojetos apoiados pelo PDA para outras comunidades, tomadores de decisão, técnicos 
de governo e outros projetos do Programa Piloto; e) fortalecer a capacidade de organização 
e articulação das populações locais, bem como a sua capacidade de elaborar e implementar 
subprojetos, visando ao objetivo do PDA. 

r 
r: 

,.- .. Os grandes temas que nortearão 'a seleção de subprojetos são os seguintes: 
r, 

. preservação e conservação da natureza 

. recuperação de áreas degradadas 

. manejo sustentável de recursos naturais renováveis 
r: 

r- 

Espera-se a implantação de 300 subprojetos financiados, que tenham 
condições de replicabilidade e permitam estabelecer as bases para um novo estilo de 
desenvolvimento. 

r- 

.,,.., 
1 

O PDA é coordenado e executado pelo Ministério do Meio Ambiente e da 
Amazônia Legal em conjunto com Organizações Não Governamentais da Amazônia e da Mata 
Atlântica, Grupo de Trabalho Amazônico (GTA) e Comissão da Mata Atlântica (CMA). O 
receptor da Doação e agente financeiro do Projeto é o Banco do Brasil. Os recursos foram 
fixados em US$ 19,2 milhões em três anos, assim distribuídos: US$ 11,7 milhões do Governo 
alemão - KfW (DM 20 milhões) + US$ 3 milhões do RFT + US$ 4,5 milhões da União 
Européia (ECU 4 milhões). 

r; 
O Contrato de Doação entre o 'Governo brasileiro, Banco Mundial e a União 

Européia foi assinado em 4 de novembro de 1994. O contrato de Doação entre o Governo 
brasileiro e o Governo alemão está sendo negociado. 

r- Ações Futuras 
r: 
r- Para a efetividade do Contrato de Doação entre o Governo brasileiro, Banco 
r- Mundial ·e a ·União Européia é necessário instalar a Secretaria Técnica do PDA, contratando 
. .,..... o pessoal de apoio técnico e administrativo, e aprovar o POA para 1995. 

í' 
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,· 
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_,.,... 

_,,..... 

. r· 

r' 

í' 

3.3 Projeto Reservas Extrativistas - Resex 

O Projeto Reservas Extrativistas tem como objetivo testar modelos 
apropriados de gerenciamento econômico, social e ambiental, aperfeiçoando os métodos e 
procedimentos utilizados pelas populações tradicionais na administração dos recursos naturais 
renováveis nas florestas tropicais, através da co-gestão entre Governo e sociedade. O Projeto 
atuará em quatro Reservas Extrativistas: Resex Chico Mendes e Resex Alto Juruá no Acre, 
Resex Rio Ouro Preto em Rondônia e Resex Rio Cajari no Amapá. 

O objetivo geral será alcançado através dos seguintes objetivos específicos: 
a) completar a efetivação e regularização de 4 reservas extrativistas; b) fortalecer as 
associações extrativistas e instalar infra-estrutura social e comunitária nas reservas; e) 
melhorar a capacidade produtiva e comercial das reservas; d) aprimorar a manutenção e 
manejo sustentável dos recursos naturais nas reservas; e) apoiar o gerenciamento e a 
administração adequada e participativa do projeto. 

O Projeto é executa.do pelo IBAMA, através do Centro Nacional de 
Populações Tradicionais (CNPT), e os recursos foram estipulados em US$ 9,66 milhões em 
quatro anos, assim distribuídos: US$ 3 milhões do RFT + US$ 5,8 milhões da União 
Européia (ECU 5 milhões) + US$ 860 mil de Contrapartida do Governo brasileiro. 

O Contrato de Doação entre o Governo brasileiro, Banco Mundial e a União 
Européia já foi negociado, tendo sido assinado em 30 de novembro de 1994. 

Ações Futuras 

Para a efetividade do Contrato de Doação é necessário o estabelecimento da 
Unidade de Coordenação de Projeto e da Comissão Consultiva, através de Portaria do IBAMA 
e a entrada em vigor dos Convênios entre MMA/IBAMA e IBAMA/Conselho Nacional de 
Seringueiros (CNS). Os termos desta porta.ria, bem como os termos dos convênios foram 
encaminhados ao Banco Mundial, para aprovação. 

3.4 Projeto Reservas lndí&enas 

O Projeto Reservas Indígenas tem como objetivo geral contribuir para a 
proteção e conservação das áreas indígenas da Amazônia Legal, através do melhoramento, 
conservação e manejo sustentável dos recursos naturais . 

- O objetivo geral será alcançado através dos seguintes objetivos específicos: 
a) apoiar o processo de regularização-fundiária das terras indígenas da Amazônia Legal; b) 
apoiar as ações legais de proteção das áreas e populações indígenas da Amazônia Legal; e) 
contribuir para compatibilizar o manejo tradicional indígena da floresta com tecnologias 
ambientalmente apropriadas, de forma a conservar e melhorar a qualidade de vida dessas 
populações. 
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r. 

O projeto realizará a identificação e delimitação de 55 áreas indígenas, 
revisão de limites de 6 áreas e a demarcação e sinalização de outras 58 áreas indígenas, 
desenvolverá e implementará planos de vigilância, além de promover cursos de capacitação 
-em indigenismo para funcionários da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e representantes 
da sociedade civil e estudos de legislação indigenista e alternativas de métodos de demarcação. 

r> 

r: 
A execução está a cargo da FUNAI, e os recursos definidos foram de US$ 

20,9 milhões em cinco anos, com a seguinte distribuição: US$ 2, 1 milhões do RFT + US$ 
16,6 milhões do KfW (DM 30 milhões) + US$ 2,2 milhões de Contrapartida do Governo 
brasileiro. 

r: 

O Contrato de Doação entre o Governo brasileiro e o Banco Mundial 
encontra-se em negociação. O contrato de Doação entre o Governo brasileiro e o Governo 
alemão já foi negociado e tem previsão de assinatura para janeiro/fevereiro de 1995. 

Ações Futuras 

Em relação ao Contrato com o Governo Alemão, o KfW deve encaminhar 
as minutas finais dos documentos contratuais à Secretaria de Assuntos Internacionais 
(SEAIN/SEPLAN), MMA e FUNAI para avaliação. 

,.-. 

A seguir o MMA solicitará à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN/MF) providências para a contratação da operação financeira e correspondente 
manifestação do Banco Central do Brasil (BACEN). A PGFN, por sua vez, solicita o parecer 
jurídico da FUNAI sobre as minutas contratuais e encaminha o processo à Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN/MF) para manifestação. 

r: 

,,.-. 
A STN consulta a Secretaria de Planejamento e Articulação (SPA/SEPLAN) 

e a Secretaria de Orçamento Federal (SOF/SEPLAN) sobre a inclusão no Plano Plurianual e 
no orçamento de 1995, respectivamente. Devolvendo, a seguir, o processo à PGFN. O 
BACEN se manifesta ao MMA, a PGFN emite parecer e o Ministério da Fazenda autoriza 
a contratação. 

,,,-. 

,,-.. 

r: 

3.5 Projeto Florestas Nacionais - Flonas 

r' 

O Projeto Florestas Nacionais tem como objetivo desenvolver estratégias para 
viabilizar o manejo sustentado dos recursos florestais da Amazônia, em Florestas Nacionais 

~ selecionadas, com participação dos- segmentos interessados, .compatibilizando .atividades 
econômicas com a conservação dos recursos naturais. r' 

r· 
r: O Projeto atuará em três Florestas Nacionais: Flona Tapajós e Flona 

Caxiuanã no estado do Pará e Flona Tefé no Amazonas. Como resultado final, será obtido o 
manejo integrado, sustentado e participativo dos recursos naturais das Flonas com 
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possibilidade de mediante estratégias propostas, ser expandido para outras áreas da Amazônia. 
Entende-se o manejo integrado sustentado e participativo da seguinte forma: (i) integrado 
refere-se ao uso dos produtos (madeireiros e não madeireiros) e serviços potenciais (incluindo 
a proteção da biodiversidade, ecoturismo, etc) da Flona, ou seja, uso múltiplo dos recursos 
-naturais renováveis; (ii) sustentado é a busca de sistemas que garantam que as gerações futuras 
Usufruam dos recursos·naturais renováveis de igual forma ou melhor que a geração atual; (ili) 
participativo é o desenvolvimento em conjunto com as-populações locais, ONGs e segmentos 
empresariais. 

A execução é responsabilidade do IBAMA, através da Diretoria de Recursos 
Naturais Renováveis (DIREN), e os recursos foram estimados em US$ 9 milhões. 

r: 

Ações Futuras 
r>. 

O Projeto está em fase de avaliação 'Com missão prevista para fevereiro de 
1995. 

r-- 

3.6 Subpro2rama de Política de Recursos Naturais 

r· 

O Subprograma de Política de Recursos Naturais foi inicialmente composto 
por cinco projetos individualizados (Fortalecimento Institucional dos Órgãos Estaduais de Meio 
Ambiente da Amazônia Legal, Controle e Fiscalização, Monitoramento e Vigilância, 
Zoneamento Ecológico-Econômico e Educação Ambiental). No entanto, a forte interface entre 
as ações a serem empreendidas pelos referidos projetos determinou que o tratamento a ser 
dado não poderia ser individualizado. Assim, acordou-se em junho de 1994, um novo formato 
para os projetos, tratando-os de forma integrada e unificada, no âmbito de um Subprograma 
que tem duração prevista para 5 anos. 

r> 

r· 

r· 
r· 

r: 

r: 

O Subprograma de Política de Recursos Naturais está estruturado nos 
seguintes componentes principais: 

r-. 

r· 

- Fortalecimento Institucional das Entidades Estaduais de Meio 
Ambiente; 

- Fortalecimento Institucional dos Órgãos Executores do Zoneamento 
Ecológico-Econômico; 

- Subprojetos Integrados compreendendo atividades integradas de 
Controle e Fiscalização, Monitoramento e Zoneamento Ecológico 
Econômico; 

- Ações Emergenciais de Fiscalização; e 
Educação Ambiental que será detalhado, até julho de 1995, em 
articulação com os órgãos-oficiais de educação e após incorporado ao 
Subprograma. 

r: 
,-. 

r- 
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r: O Subprograma tem por objetivos específicos: a) criar condições para a 
implementação do Sistema Estadual de Gestão Ambiental - SEGA em cada unidade federada 
da Amazônia Legal; b) promover a compatibilidade da atuação regional desses sistemas; e) 
fortalecer asentidades fundamentais para o SEGA, criando condições para experiências piloto 
para praticar a gestão ambiental integrada em áreas prioritárias. 

r: 

r: 
r: 

A estratégia do Subprograma está no suporte para o fortalecimento 
institucional dos órgãos de governo no âmbito estadual, responsáveis pela questão ambiental, 
promovendo a integração como forma de reforçar politicamente a área ambiental e reduzir os 
desperdícios e conflitos. 

r: 

O Subprograma incentiva a integração regional através do estímulo para a 
cnaçao de Sistemas Estaduais de Gestão Ambiental - SEGA, como um processo de 
descentralização, onde as agências estaduais e federais devem atuar cooperativamente, 
buscando ainda a participação dos setores responsáveis pelas políticas potencialmente 
geradoras de impactos. 

r: 

r> 

A Coordenação do Subprograma será exercida pelo MMA, por intermédio 
de uma Secretaria Técnica, e a execução pelas Entidades Ambientais Estaduais com a 
participação de órgãos federais, estaduais e municipais atuantes na gestão ambiental. Será 
também constituída, no âmbito da Secretaria Técnica, a Comissão de Projetos, com a seguinte 
composição (Secretaria Técnica, IBAMA, Secretaria de Assuntos Estratégicos - SAE, e, 
eleitos sob forma de rodízio, 3 representantes dos estados e 3 representantes da sociedade 
civil). Esta Comissão funcionará como foro de aprovação de subprojetos integrados, analisará 
os planos de ação e os planos operativos anuais e apreciará o gerenciamento do Subprograma. 
Os recursos financeiros foram definidos em US$ 79,0 milhões, assim distribuídos: US$ 20 
milhões RFT + US$ 12 milhões da União Européia + US$ 24,8 milhões KfW (DM 40 
milhões) + US$ 11,4 milhões Contrapartida Nacional + US$ 5 milhões ODA (cooperação 
técnica) + US$ 5,8 milhões GTZ (cooperação técnica). 

r· 

O Contrato de Doação entre o Governo brasileiro, Banco Mundial e 
Doadores foi negociado no início de novembro de 1994, tendo sido assinado em 5 de 
dezembro de 1994. Nesta ocasião foram também assinados o Convênio de Cooperação Técnica 
pela SAE e os Convênios de Adesão pelos nove Estados da Amazônia Legal. 

Ações Futuras 

Para a efetividade do Contrato de Doação a Secretaria Técnica e a Comissão 
de Projetos devem ser .estabelecidas,. através da nomeação do Secretário Técnico e da 
contratação da equipe·de·apoio técntco-e-admínistretívo. Devem ainda ser aprovados o modelo 
de POA, o POA/95 e o Manual Operativo pelo BIRD. 

r· 

r=: Outra condicionante é a efetividade do Acordo entre a União Européia e o 
r: Banco Mundial. 
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r: 
r: 3. 7 Projeto Pargues e Reservas 

r> O objetivo geral deste projeto é apoiar os esforços brasileiros na proteção 
da biodiversidade dos ecossistemas amazônicos, utilizando como instrumento o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

r: 
A execução está a cargo do IBAMA, por intermédio da Diretoria de 

Ecossistemas (DIREC) e os recursos estimados em US$ 22 milhões. 
r: 

Ações Futuras 

r· 

r: 

O projeto está em fase de concepção básica, tendo sido encaminhado ao 
Banco Mundial, para prévia análise, em dezembro de 1994. Aguarda-se reunião da Comissão 
de Coordenação para aprovação da proposta e posterior realização da 1 ª missão de 
preparação. 

r: 

3.8 Projeto Manejo de Recursos Naturais 

(' 

O objetivo é incentivar o desenvolvimento de produtos e tecnologias 
apropriadas ao desenvolvimento ambientalmente sustentável para contribuir para a elevação 
da qualidade de vida da população amazônica. 

r> 

r: 

,,.-.., 

Será executado sob a responsabilidade do IBAMA, por intermédio da 
Diretoria de Recursos Naturais Renováveis (DIREN), com recursos previstos de US$ 7 
milhões e terá como resultado modelos de manejo consorciado e integrado de diversos 
recursos naturais, em áreas demonstrativas selecionadas. 

A proposta foi encaminhada ao Banco Mundial em novembro de 1994. 

r· Ações Futuras 

r: Deverá ocorrer missão de preparação em fevereiro ou março de 1995. 

r' 

3.9 Projeto Recuperação de Áreas De2radadas 

r: O objetivo deste projeto é viabilizar planos de recuperação, reabilitação e 
reaproveitamento de áreas por tipologia do processo de exploração, através de trabalho 
conjunto entre o Poder Público, as comunidades, as instituições de.pesquisa e o empresariado, 
transformando-as em áreas economicamente sustentadas. 

1 /-- 

.r- 

A execução está sob a responsabilidade do IBAMA, com recursos previstos 
de US$ 9 milhões. O projeto está em fase de concepção básica, tendo realizado seminário 
dias 15 e 16 de dezembro de 1994 para elaboração da proposta. 

r- 

r: 
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A~ões Futuras 

Os resultados do Seminário realizado em 15 e 16 de dezembro deverão 
enriquecer os trabalhos de concepção básica do projeto, para tanto reuniões de trabalho estão 
sendo realizadas entre o MMA, IBAMA, BIRD e interessados. 
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r: 
r> 
(' 

r: 4. APOIO DO PNUD 
r>. 

r· 

A gestão de um Programa de tal importância e complexidade, exige esforços 
significativos por parte do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal no que diz 
respeito ao planejamento, à coordenação e à avaliação, como também, à capacidade 
operacional e de gerenciamento financeiro. 

r: 

r. 

r: Apesar do Ministério dispor de uma recém criada estrutura organizacional, 
ressente-se, em virtude das novas e crescentes demandas, de instrumentos gerenciais que 
garantam a efetiva implementação do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais 
do Brasil. Esta situação torna-se mais aguda em função das demandas surgidas de outros 
programas internacionais como o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) e o "Global 
Enviromment Facility" (GEF). 

r: 
(' 

r> 

Para solucionar estas questões e ainda reforçar a sua área de cooperação 
internacional, o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, solicitou em 1992, o 
apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), através do Projeto 
BRA/92/010, intitulado: Programa de Cooperação Internacional para a Promoção do 
Desenvolvimento Sustentável dos Recursos Naturais Renováveis (PCIDS). 

r: 
Í' Este projeto, financiado com recursos orçamentários do MMA, viabiliza, 

dentre outras, as estruturas gerenciais da Coordenação Geral do Programa Piloto do 
Subprograma de Política de Recursos Naturais e do Projeto Demonstrativo Tipo A, todos de 
responsabilidade direta do MMA. 

r' No momento em que o Programa encerra a sua fase de preparação de 
projetos e inicia a etapa de desembolsos, torna-se fundamental a viabilização de um projeto 
de apoio do PNUD específico para a Coordenação Geral do Programa Piloto e para a 
Secretaria Técnica do Subprograma de Política de Recursos Naturais, para garantir a 
necessária eficiência e agilidade na coordenação e avaliação da implementação do Programa 
como um todo e no relacionamento com o Banco Mundial e Países Doadores. Os recursos 
necessários para este projeto virão do RFT e da Contrapartida comprometida pelo Governo 
do Brasil para o Programa Piloto. 

r: 

O Projeto Demonstrativo Tipo A (PD/ A), que atualmente também conta com 
o apoio do BRA/92/01 O acima mencionado, deverá ter a partir de 1995, um projeto específico 
de apoio do PNUD, financiado com recursos do Programa Piloto para o PD/A, que serão 
repassados pelo Banco Mundial. 

r- A viabilização destes projetos com o-PNUD é condição de efetividade para 
r, o início dos citados projetos do Programa Piloto. 
r: 
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r- 5. CONCLUSÕES E REC01\.1ENDAÇÕES 
r> 

r: 

O Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil é um 
importante instrumento, desde a UNCED/92, para a cooperação internacional na área 
ambiental. Os países do Grupo dos Sete, a União Européia, o Brasil e o Banco Mundial, estão 
engajados num esforço comum que merece amplo apoio das respectivas sociedades. 

r>. 

r: 
O'Programa Piloto está pronto para ser implementado na maioria de seus 

projetos. A experiência adquirida nos dois últimos anos fornece subsídios necessários para 
sanar possíveis dificuldades. O Governo brasileiro, as Organizações Não Governamentais e, 
em especial, o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, estão conscientes da 
responsabilidade de corresponder à expectativa de parcelas importantes da sociedade dos países 
doadores, que apoiaram a iniciativa de seus Governos de uma significativa contribuição 
financeira para a proteção das florestas tropicais brasileiras, cuja conservação deverá resultar 
em benefícios para toda a humanidade. E de dar ·uma resposta igualmente positiva à 
expectativa nacional e das comunidades amazônica e da mata atlântica que contam com o 
apoio do Programa Piloto em seus esforços para melhorar o aproveitamento, racional e 
sustentável, dos recursos das florestas tropicais brasileiras. 

r 

r: 

A credibilidade conquistada, através deste Programa, pelo Governo brasileiro 
que, ultimamente vinha sendo duramente criticado por não ter capacidade de apresentar 
projetos de qualidade para serem financiados no âmbito de programas internacionais, precisa 
ser mantida na fase de execução. Para isto algumas medidas são necessárias tais como: 

- viabilização de um projeto de apoio do PNUD específico para o 
Programa Piloto, com o objetivo de implementar um sistema 
gerencial, operacional e mecanismos de gestão para a Secretaria 
Executiva e para a Secretaria Técnica do Subprograma de Política de 
Recursos Naturais; 

r: - elaboração e implementação de um sistema informatizado de 
monitoria técnica, física e financeira para o Programa; 

r: - estabelecimento de mecanismos internos, a nível de MMA, no sentido 
de promover uma maior agilidade no repasse de recursos, 
aditamentos, pareceres jurídicos e no acompanhamento e prestação de 
contas dos convênios que estão sendo firmados para a execução dos 
projetos do Programa; 

í' 

í' 

- -elaboração e implementação de uma estratégia global de divulgação 
- -dos resultados -alcançados pelo· Programa, a fim de que o mesmo 
obtenha uma maior percepção tanto a nível nacional quanto 
internacional. 

re194-v3.wp 
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) ) ) ) ) ) ) ) ') ) ) ) ) ) ) ') ') ) ) ) ) ) .') .) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ') ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) 
PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL 

DISPONIBILIDADE OE FUNDOS, DOAÇÕES E CO-FINANCIAMENTOS POR PROJETO E PAÍS 

VALOR 
PROJETOS RECURSOS DO UNIÃO ALEMANHA CANADÁ EUA FRANÇA ITÁLIA JAPÃO REINO HOLANDA TOTAL POR PREVISTO 

RFT EUROPÉIA UNIDO PROJETO (GENEBRA/91) 

Ciência e Tecnologia 
a) Centros Excelência 9.000.000 - - - 2.000.000 - - - 709.000 - 11.709.000 30000.000 
b) Pesquisa Dirigida - 5.400.000 - - - - - - - - 5.400.000 18.000.000 

Projeto Demonstrativo 
TipoA-PDA 3.000.000 4.500.000 11.700.000 - - - - - - - 19.200.000 30.000.000 

Reservas Extrativistas 3.000.000 5.800.000 - - - - - - - - 8.800.000 9.000.000 

Reservas lndigenas 2.100.000 - 16.600.000 - - - - - - - 18.700.000 18.000.000 

Polltica Recursos Naturais 
(FI, ZEE, MV, CF) 20.000.000 12.000.000 30.600.000 - - - - - 5.000.000 - 67.600.000 86.000.000 ... .. 
Florestas Nacionais Nota2 - 9.000.000 - - - - - - - 9.000.000 9.000.000 

Manejo Recursos Naturais Nota2 - 5.500.000 - - - - - - - 5.500.000 7.000.000 

Parques e Reservas Nota2 - 14.400.000 - - - - - - - 14.400.000 22.000.000 

Recuperação de Áreas 3.977.767 3 977.767 
Degradadas Nota2 - - - - - - - - - 9.000.000 

4.000.000 4.000.000 
Educação Ambiental Nota2 - - - - - - - - - 8.000.000 

Administração do Programa 
BIRD/MMA 4.000.000 4.000.000 4.000.000 ..... .... 172.286.767 
Total Geral 49.077.767 27,700.000 87.800.000 o 2.000.000 o o o 5.709.000 o Nota 1 250.000.000 

Contribuições ao RFT 

• =kM 
Contribuições ao RFT xc 9.010.678 19.197.461 738.716 5.500.000 o 3.852.993 6.797.511 745.350 3.235058 49.0n.767 - ~~ iit .... *52.381.718 

~ .. W"='f» ...• ~ ........ r;3 ***** **** ~~ ,,, ,, ''ffl1r Total Global -~ ......... 36.710.678 106.997 .461 738.716 7.500.000 o 3.852.993 6.797.511 6.454.350 3.235.058 172.286.767 250.000.000 ~«·i . ~'%:,\\%.t'm· . »~==~ ~~:: .. »:.-..:· 

US$1,00 

Fontes: • FAX BIRD 20/10194 
• Contratos de Doação dos Projetos 
- Sumário Executivo do PP-07 {outubro/94) 

Nota: 1. os valores desta tabela não incluem a con!rapartida 
2. os recursos do RFT para estes projetos não estão definidos uma vez que os mesmos 

estão em fase de preparação. 

Obs.: • Valor com rendimentos de aplicações. 
- Contribuição em forma de Coop. Técnica. 
"* Valor referente a contribuição financeira e Coop. Técnica. 
-A contribuição da França é de FF 60 milhões em Coop. Técnica .. 

- Este total não inclui a Coop. Associada. 

QDFUND03.XLSNBS 
19/01/95 
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PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DAS 
FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL 

r 
(' 

RAIN FOREST TRUST FUND 
(RFT) 

BALANÇO DAS DOAÇÕES DISPONÍVEIS 

r- (Receitas e Despesas) 
0 
r- (US$) 

24 de março/92 a 30 de 
junho/94 

Receitas 

r- 
Contribuições 
Disponíveis 

Canadá 
União Européia 
Alemanha 
Itália 
Japão 
Holanda 
Estados Unidos 
Inglaterra 

738,716 
9,010,678 
12,479,147 
3,852,993 
6,797,511 
3,235,058 
5,500,000 
745,350 

Não Disponível 
Alemanha 

Total de Contribuições 
Rendimentos 
Total das Doações 

6,718,314 
49,077,767 
3,303,951 

52,381,718 

,.. 

Despesas 
Despesas do Projeto 
Despesas de Adm. do Programa 
Estudos de Pré-Investimento 
Total das Despesas 

1,935,105 
208,310 

2,143,415 

Saldos Disponíveis 50,238,303 

r 
NOTA: 

( 1) O balanço do Fundo consiste: 
Investimentos disponíveis 
Investimentos não disponíveis 

43,519,989 
6,718,314 

Fonte: Banco Mundial - 20/ 10/94 50,238,303 

33 



r: 
r- PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DAS 

FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL 
r» 

r: 
r- 

Recursos de Pré-Investimento 

r>. 
SUBPROGRAMA/ VALOR PREVISTO VALOR GASTO INSTITUIÇÃO 

PROJETO GENEBRA RESPONSÁVEL 

Ciência e Tecnologia 
- Centros de Excelência 5.000.000 300.000 MCT 
- Pesquisa Dirigida S00.000 - 
Proj. Demonstrativo A .J.000.000 89.700 MMA 

Reservas Extrativistas 1.000.000 538.090 IBAMA 

Reservas Indígenas 1.500.000 89.400 FUNAI 

Florestas Nacionais 1.000 000 230.140 IBAMA 

Política Recursos 
Naturais 
- Fortalec, Institucional 2.000.000 66.975 MMA 
- Controle Fiscal 5.000.000 200.110 IBAMA 
- Monit. Vigil, 1.000.000 216.310 IBAMA 
- Zon. Ecol. Econ. .J.000.000 133.580 SAE 

TOTAL GERAL 25.000.000 1.2 .• 7.330 - 

uss 1100 

r: 

r- 

r: 
r- 

r 
r 

r 

Recursos Totais de Contrapartida Nacional 
r 

r 

SUBPROGRAMA/ VALOR DA INSTITUIÇÕES 
PROJETO CONTRAPARTIDA RESPONSÁVEIS 

Ciêncía e Tecnologia 2.980.000 MCT/MMA 

Florestas Nacionais • 1.753.212 IBAMA/MMA 

Reservas Extrativistas 860.000 IBAMA/MMA 

Reservas Indígenas 2.200.000 FUNAIIMMA 

Politica de Recursos Naturais 11.400.000 OEMA's/MMA 

TOTAL GERAL 19.193.211 . 

USS 1100 r 

r- 

r: ObL: Este quadro discrimina os valores de contrapartida dos projetos negociados. 
• Projeto em fase de in-avaliuç4o. 

r 

r: 
r 
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r: 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA AMAZÔNIA LEGAL 

PROGRAMA Pll...OTO PARA A PROTEÇÃO DAS 
FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL 

PROJETOS RESERVAS EXTRATIVISTAS 

r 

,r, RESEX 

r- ATIVIDADES CUSTOS 95 
(US$ 1,000) 

r 
r 

r 

1. Resolução de processos desapropriatórios. 
2. Demarcar e sinalizar as Reservas Alto Juruá e Rio Cajarí 
3. Consolidar e regularizar as organizações comunitárias que 

administrarão as Reservas 
4. Elaborar e aprovar Planos de Utilização 
5. Fortalecer os Postos de Fiscalização do IBAMA nos entornos das 
Reservas. US$ 1,060 

r 

1. Fortalecimento da infra-estrutura física de recursos humanos das 
Associações 

2. Realizar cursos de treinamento em administração, contabilidade e 
organização 

3. Apoiar a elaboração de material didático e treinar monitores 
comunitários de educação 

4. Treinar agentes comunitários de saúde US$ 910 

r: 
r 
r 

,...., 

1. Realizar ações de extensão agro-florestal 
2. Criar fundo de distribuição de kits de produção de placa bruta 

defumada e coleta de látex 
3. Realizar treinamentos em produção de couro vegetal e placa 
bruta defumada 

4. Criar fundo rotativo de comercialização da safra de borracha 
5. Realizar estudos de viabilidade econômica para produção, 
beneficiamento e comercialização de novos produtos florestais 
não madeireiros. 

6. Construir armazéns familiares e comunitários 
7. Limpar e manter as principais vias de acessos às áreas 
produtivas. US$ 690 

r. 
r 
r: 

1. Realizar estudos e levantamentos para formar base de referência 
ambiental 

2. Realizar estudos e pesquisas de subsídios para o manejo de 
recursos e elaboração de Planos de Desenvolvimento 

3. Acompanhar e monitorar social e ambientalmente as atividades 
em execução nas Reservas US$ 155 

r: 
r 
r 
r: 

1. Capacitar o CNPT para o gerenciamento do Projeto 
2. Criar e manter um sistema informatizado de informações físico 

financeiras do Projeto. US$ 500 

TOTAL US$ 3,315 
qd,reoc,2.wp/q» -m- 

r> 
r: 
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r: 
PROJETO CIÊNCIA E TECNOWGIA 

INPA r: 
r- 
r ATIVIDADES CUSTOS 95 

(US$ 1,00) r 
r- 

CENTROS DE EXCELÊNCIA r- 
r-. A. Fortalecimento Institucional 

r 
r: 

A.1. Coordenação de Planejamento 
A.2. Unidade de Coordenação Inter-Institucional 
A. 3. Coordenação de Administração 
A.4. Capacidade de Levantar Fundos 
SUBTOTAL 

115.200 
62.100 
144.350 
158.500 
480.150 

B. Fortalecimento da Infra-Estrutura e Equipamentos de Apoio 
a Pesquisas 

r: 

B.1. Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura 
B.2. Manutenção das Coleções Zoológicas e Botânicas 
B.3. Atualização de Biblioteca 
B.4. Manutenção de Equipamentos 
B. 5. Modernização da Informatização 
B. 6. Atualização do Transporte 
B. 7. Manutenção de Laboratórios e Flutuantes 
B.8. Manutenção da Estação de Pesquisa ZF-2 
B.9. Consolidação de Unidades de Engenharia 
B.10. Manutenção 
SUBTOTAL 

1.944.000 
222.000 
341.000 
100.000 
500.000 
80.000 
33.500 
92.000 
66.129 
79.771 

3.458.400 

r 
r 
r: 
r 
r 

r 
r- 

C. Fortalecimento de Recursos Humanos r= 

r- 
C.1. Treinamento Científico 
C.2. Programa de Pós-Graduação 
SUBTOTAL 

304.000 
224.500 
528.500 

D. Disseminação da Informação Científica 

D.1. Comunicação Científica 
D.2. Extensão 
D.3. Infra-Estrutura Operacional 
SUBTOTAL 

86.000 
55.000 
63.300 

204.300 

E. Assistência Técnica o 
r 
r 
r 

F. Apoio à Implementação e Gerência do Projeto 

F .1. Implementação e Gerência 200.000 
r- 

TOTAL: 4.87L350 
r>. qd-inpo.wplepo -m- 

(' 

r: 
r 
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r: 
r: 
r 

PROJETO CIÊNCIA E TECNOWGIA 
MPEG 

COl\1PONENTE/SUBCOl\.fPONENTE CUSTOS 95 
(US$ 1,00) 

CENTROS DE EXCELÊNCIA 

A. Fortalecimento Institucional 

A.1. Implantação do Sistema de Planejamento 61.000 
A. 2. Captação de Recursos 60.100 
A.3. Adequação Organizacional 61.300 
A.4. Coordenação Inter-Institucional 20.200 
A.5. Avaliação e Treinamento 144.500 
SUBTOTAL 347.100 

B. Fortalecimento da Infra-Estrutura e Egui11amentos de AJ:!Qio a 
Pesquisas 

B. l. Apoio a Infraestrutura 593.900 
B.2. Modernicar Unidades 136.800 
B. 3. Informatização 553.800 
B.4. Manutenção de Equipamentos 207.600 
SUBTOTAL 1.492.100 

C. Fortalecimento de Recursos Humanos 

C. l. Atualização Científica de Pesquisadores 420.000 
C. 2. Gerenciamento de Coleções 401.900 
C.3. Gerenciamento de Estações Científicas 50.000 
C.4. Pós-Graduação 45.000 
SUBTOTAL 916.900 

D. Dissemina~o da Informa~o Científica 

D.1. Central de Informações 147.600 
D.2. Unidade Editorial 96.200 
D. 3. Disseminação de Informações 28.000 
D.4. Plano para Salão Exposição 37.100 
SUBTOTAL 308.900 

E. Assistência Técnica 232.974 

F. Apoio à Implementação e Gerência do Projeto 135.000 

G. Estudos de Políticas e Planos 144.900 

TOTAL: 3.577.874 
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r: 
r: 
r: MINISTÉRIO DO :MEIO AMBIENTE E DA AMAZÔNIA LEGAL 

PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DAS 
FWRESTAS TROPICAIS DO BRASIL 

PROJETOS DEMONSTRATIVOS TIPO A 
r: 
r: 
r- 

PDA 

rr- 

ATIVIDADES CUSTOS 95 
(US$1,00) 

1. Montagem da Secretaria Técnica 
1.1. Contratação de Pessoal 
1.2. Compra de Equipamentos 
1. 3. Compra de Material de Consumo e Escrit6rio 
1.4. Implantação do Sistema de lnformati:zação 
1.5. Realização da 1 ª Reunião da Com. Exec. 
1.6. Consultoria Eventuais 
SUB-TOTAL 302.200 

2. Treinamentos 
Amazônia 
2.1. Elaboração de Projetos 
2.2. Gestão de Projetos 
Mata Atlântica 
2.3. Elaboração de Projetos 
2.4. Gestão de Projetos 
SUB-TOTAL 218.400 

3. Reuniões Técnicas 
3.1. GAP/GAPEP 
3.2. Comissão Executiva 
SUB-TOTAL 121.370 

4. Análise de Projetos 
4.1. GAP 
4.2. GAPEP 
SUB-TOTAL 88.750 

s. Acompanhamento de Projetos 
5.1. Viagens de Campo 
5. 2. Confecção de Relatórios 
5. 3. Consultorias 
SUB-TOTAL 106.700 

6. Disseminação de Informações 
6.1. Produção de Material Informativo 
6.2. Medição de Boletim Informativo 
6.3. Levantamento de Experiências Relevantes 
6.4. Seleção das Experiências para Divulgação 
6.5. Produção de Programas de Rádio 
6.6. Realização de Workshop 
SUB-TOTAL 276.100 

7. Despesas Variadas 11.600 

8. Doações para Subprojetos 2.750.000 

9. Fortalecimento Institucional GTAeCMA 303.180 

10. Custos Operacionais 
10.1. Taxa Banco do Brasil 
10.2. Taxa PNUD 
SUB-TOTAL 131.570 

TOTAL GERAL 4.309.870 

r: 

r: 
r: 

(' 

Í' 

r- 

r: 

í' 

r> 

r- 
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SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS r: 
r: 
r: 
r· 
r: 
r: 
r: 
r: 

(US$) 

ATIVIDADE CUSTOS 95 

1. Capacitação dos Agentes Estaduais para a Gestão Ambiental 
Integrada 

1.1. Aprimoramento do Sistema de Gestão e Organização dos OEMAs 

r: 
1.1.1 - Diagnóstico e propostas de alternativas 
1.1.2 - Workshops regionais 
1.1. 3 - Implantação 

486.000 
225.000 
250.000 r- 

r 
r: 

1.2. Capacitação dos Recursos Humanos das Entidades Ambientais 
Estaduais 

,,--, 

1.2.1 - Diagnóstico das necessidades e avaliação dos recursos 
existentes e preparar programas de capacitação 

1.2.2 - Executar programa 
1.2.3 - Sistema de Gerenciamento do programa de capacitação 

700.000 

300.000 
240.000 

r: 
1.3. Implementação do Sistema Ampliado de Informação Ambiental 

Interligado 
r: 

r: 

1. 3 .1 - Atualizar d iagn6stico 
1.3 .2 - Capacitar pessoal 
1.3.3 - Desenvolver aplicativos 
1.3.4 - Adquirir equipamentos e software 
1.3.5 - Instalar equipamentos 
1.3.6 - Adquirir dados 
1.3.7 - Operação e Manutenção 

129.000 r: 

2.786 

1.4. Complementação de Infra-Estrutura Física e de Equipamentos 

í' 1.4.1 - Construção (sede, regionais e laboratórios) 
1.4.2 - Equipamentos e materiais de laboratórios 
1.4.3 - Veículos (automóveis, barcos e equipamentos) 
1.4.4 - Outros equipamentos 

203.000 
20.000 

420.000 
57.000 

r: 
r: 2. Compatibilização e Regulamentação do Arcabouço Legal 

2.1. Adequação de instrumentos legais 
r 
r: 
r: 
r- 

2.1.1 - Detalhar diagnóstico 
2.1.2 - Definir estratégias e prioridades 
2.1.3 - Estabelecer e manuter CTELs 
2.1.4 - Realizar workshops e treinamento específico 

52.580 
44.000 
35.000 
35.000 

r: 
r: 

r 
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SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS 
<OS$) 

ATIVIDADE CUSTOS 95 
3. Fomento à Conscientização Ambiental 

3.1. Execução de Programas de Informação, Educação e Comunicação 
(IEC) 

3.1.1 - Planejar campanha 
3 .1.2 - Contratar preparação 
3.1.3 - Implementar campanha 

3.2. Incremento da participação popular em audiências públicas 

3.2.1 - Divulgar informações às entidades interessadas 
3.2.2 - Outras atividades 

3.3. Suporte para divulgação e estabelecimento de demanda por novas 
tecnologias e por conhecimento científico 

3. 3 .1 - Caracterizar demandas por pesguisas científicas 
3. 3. 2 - Adquirir informações técnico-cíentfficas 
3.3.3 - Produção de publicações e disseminação de informações 

74.080 
7.620 

35.000 

4. Organização do Sistema de Gestão Ambiental a Nível Regional 

4.1. Definição da operação do GTIP 

4.1.1 - Prepara regimento interno e modelo de funcionamento 

4.2. Instalação do GTIP 

4.2.1 - Aprovar regimento Interno, calendário e programa de trabalho 
4.2.2 - Implementar GTIP 

4.3. Suporte regional para a Gestão Ambiental 

4.3.1 - Treinar para estabelecer prioridades em gestão ambiental 
4.3.2 - Treinar para desenho de projetos regionais 
4.3.3 - Definir e executar estudos sobre normas e políticas públicas 

4.200 

21.000 
100.000 

17.750 
17.750 

5. Criação de Condições para a implementação de Subprojetos 
Integrados 

5.1. Estabelecimento e manutenção do GT/UA 

5.1.1 - Estabelecer GTs e unidades de apoio 
5.1.2 - Operar GTs e unidades de apoio 

5.2. Assistência técnica às entidades executaras 

5.2.1 - Consultores especialistas 
5.2.2 - Assistência técnica para implementação do projeto 

6. Fortalecimento dos COEMAs 

6.1. Diagnóstico dos COEMAs 

6.2. Definição e implementação da estratégia para fortalecimento 

6.2.1 - Definir e estabelecer estratégias 
6.2.2 - Capacitação dos membros dos COEMAs 
6.2.3 - Outras ações de fortalecimento 

6.3. Assistência técnica aos COEMAs para análise do PGA e PAs 

6.4. Avaliação sistemática do COEMA 

CUSTO TOTAL: 

35.000 
14-0.000 

70.000 
610.000 

49.298 

32.360 
68.350 
53.860 

32.250 

4.567.884 
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SUBPROGRAMA DE POLÍTICA DE RECURSOS NA TORAIS 

(US$) 

ATIVIDADES CUSTOS 95 
PARTE 2 - ZONEAMENTO, MONITORAMENTO, 
CONTROLE 

E FISCALIZAÇÃO 

1. Atividades Especíaís para Apoio a Gestão Ambiental 
Integrada 

1.1 Capacitação para a Execução do ZEE 

1.1.1. Workshop de Metodologia do ZEE 53.000 
1.1.2. Treinamento 170.000 
1.1.3. Cursos de Reciclagem ------- 
1.1.4. Estudos Econômicos e de Normatização do ZEE 15.000 
1.1.5. Estudos para Levantamento da Base Temática 115.080 

1.2. Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto 

1.2.1. Instalação de Laboratórios 482.500 
1.2.2. Aquisição de Softwares 270.000 
1.2.3. Outros Equipamentos Permanentes e Materiais 90.000 
1.2.4. Capacitação 175.000 

1.3. Estudos de Dados Territoriais da Região 
Amazônica 347.000 

2. Subprojetos Integrados de ZEE/M/C&F (Incluindo FI 
Seletivo de Entidades não Estaduais e Ass. Técnica 
Dirigida) 

3. Atividades Emergenciais de Fiscalização 450.000 

CUSTO TOTAL PARTE 2 2.167.580 

PARTE 3 - ADl\.flNISTRAÇÃO DO PROJETO 

1. Apoio à Comissão do Projeto 100.000 

2. Apoio à Secretaria Técnica Incluindo Assessoria Técnica 280.000 

3. Apoio Técnico Solicitado pelos Estados 100.000 

4. Avaliação do Projeto ------ 

CUSTO TOTAL PARTE 3 480.000 

CUSTO TOTAL DO PRO,IETO 7.215.464 
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CUSTO DOS PROJETOS PARA O ANO DE 1995 

Quadro Síntese 

US$1,000 

PROJETO TOTAL 

RESERVAS EXTRATIVISTAS - RESEX 3.315 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 13.743 

POLÍTICA DE RECURSOS NATURAIS 7.215 

RESERVAS INDÍGENAS 800 

PD/A 4.309 

CONTRAPARTIDA NACIONAL 5.800 

TOTAL 35.182 

NOTA: Este total reflete os projetos já negociados. 
O projeto Reservas Indígenas está em fase 
final de negociação. 
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Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 

Demonstrativo de Financiamento dos Projetos Negociados 

r: 

.. .. DOADORES 
Subprograma 

. . .. 

RFf CEC ODA GTZ KFW USAID CONTRA TOTAL· 
., : PARTIDA - -··- 

Subprograma 
de Política de - 
Recursos 
Naturais 20,000 12,000 5,000 5,800 24,800 11,400 79,000 

Subprograma 
de Ciência e - - Tecnologia 9,000 5,400 709 2,000 2,980 20,089 

-,- ... -~ 
Projetos 
Demonstrativos - - - - Tipo A - PDA 3,000 4,500 11,700 19,200 

Projeto 
Reservas - - - - Extrativistas 3,000 5,800 860 9,660 

' . 
T·(lT AL: ·· '35,000 27,700 5;709_· ·S,800 36J5()0 2,000 15,240 127,949 
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r· • FONTE: MOD/BIRD 

-, Nota 1 - O Projeto RESERVAS INDÍGENAS está em fase final de negociação e apresenta o seguinte 
r: demonstrativo de financiamento: RFT: US$ 2,100,000 + KfW: US$ 16,600,000 + Governo 

Brasileiro: US$ 2,200,000. 
r: 
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AS ÁREAS 00 SUBPROGRAMA OE POLÍTICA OE RECURSOS NATURAIS FORAM SELECIONADAS PRELIMINARMENTE PELOS ESTADOS. 

NOTA: AS ÁREAS INDÍGENAS PLOTADAS CORRESPONOEM PRIMEIRA PRIOAIOAOE PARA OEMARCACÀO. 

PROÇ,RAMA PILOTO PARA PROTEÇAO 
DAS FLORESTAS TROPICAIS DO BRASIL 
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