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RESUMO 

Esta proposta-estudo busca resgatar os objetivos originalmente estabelecidos para o 
PD/B, no contexto do PPG7, de reprodução, em escala regional, na Amazônia e nos domínios 
da Mata Atlântica, de conhecimentos e experiências já produzidos nas áreas de conservação e 
preservação ambientais, em cotejo com as demandas atuais de criação de condições básicas 
para a gestão ambiental participativa .. Nesse sentido, formula estratégia fundamentada em três 
componentes: 1) Sistematização e disponibilização de experiências consolidadas ou em curso, 
nesses temas; 2) Assessoramento e capacitação ao nível do poder público local, tendo em vista 
a participação social e a formulação/execução de planos e projetos; e 3) Apoio à execução de 
Planos Municipais de Desenvolvimento Sustentável-PMDSs, como resultado concreto do 
planejamento participativo. Na implementação desses componentes, realizará levantamentos, 
em nível nacional, de experiências e práticas de manejo e preservação de recursos naturais, 
cujos dados e informações serão armazenados em banco de dados informatizado e dinâmico, 
de fácil acesso aos órgãos públicos, instituições não-governamentais e usuários de modo geral; 
dará assessoria técnica e apoio a 12 municípios e consórcios de municípios, visando ao 
planejamento participativo; e contribuirá para a execução de 18 Planos Municipais e 
intermunicipais, através do financiamento de sub-projetos ambientais e da consecução de 
recursos para projetos executivos de base conservacionista explicitada, gerados por esses 
planos. Desses Planos, 09 corresponderão à Amazônia e 09 à Mata Atlântica. Seu público-alvo 
é a sociedade local como um todo, com a participação indistinta dos segmentos e atores sociais 
no processo de desenvolvimento, tendo o município como unidade de atuação. Suas ações 
estarão direcionadas para as áreas geográficas que apresentem melhores condições 
comparativas de responderem aos objetivos do PD/B, no âmbito estadual/regional e no 
contexto do PPG7, cuja identificação caberá às redes de ONGs, em consulta com as demais 
instâncias e atores do Programa, segundo metodologia específica recomendada nesta proposta. 
As linhas de ação do Projeto são o manejo florestal, a preservação ambiental, o 
desenvolvimento de sistemas agroflorestais voltados para a recuperação ambiental, o manejo 
de recursos aquáticos e o apoio a atividades econômicas cujos sistemas de produção propostos 
introduzam ou ampliem a base conservacionista do processo produtivo tradicional. A 
estrutura administrativa e de coordenação do PD/B será a mesma que atualmente responde 
pelo desenvolvimento do PD/ A, aproveitando toda a capacidade instalada do Sub-Programa, 
otimizando os recursos humanos e materiais já disponibilizados na sua sede no Ministério do 
Meio Ambiente, em Brasília. A duração do projeto será de 05 anos, e os recursos previstos 
para sua execução são da ordem de US$ 21,5 milhões, dos quais apenas US$ 5 milhões estão 
assegurados até esta data. Com a implementação do PD/B, na forma como proposta, é 
esperada uma contribuição efetiva na articulação entre os sub-programas e projetos do 
Programa Piloto, na descentralização de suas ações e na criação das condições necessárias à 
participação social no processo de gestão do uso dos recursos naturais, em nível 
municipal/regional, tendo em vista o desenvolvimento sustentável. 
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APRESENTAÇÃO 

A proposta a seguir está referenciada no propósito de conceituar os Projetos 
Demonstrativos Regionais-PD/B, definindo e detalhando os seus objetivos geral e 
específicos, de acordo com os princípios do Sub-Programa Projetos Demonstrativos; 
formulando a metodologia para seleção das áreas de sua atuação; e estabelecendo os 
critérios de elegibilidade e seleção para as propostas de sub-projeto. 

É apresentada na forma de estudo, com a finalidade de melhor subsidiar as 
discussões que ainda serão desenvolvidas na busca de seu aperfeiçoamento, nela 
transparecendo tendências e proposições detectadas nos contatos e consultas realizados 
ao largo do período de um mês gasto na sua elaboração. Constitui uma Primeira 
Versão do Plano de Ação do PD/B, elaborada a partir da sistematização de subsídios 
levantados junto às seguintes instâncias e atores do PPG7: Redes de ONGs - GTA, 
ISA, GAMBA, APREMA VI e ADFG; instâncias gestoras ou de articulação com o 
Programa (Af}JA) - Secretário Executivo do PPG7, Diretor de Programas e Projetos 
da Secretaria de Coordenação da Amazônia, Secretário Técnico e assessores do PD/A, 
Secretária Técnica e assessores do SPRN, e Coordenadora Geral do PNMA; agências 
representantes dos países financiadores, multilaterais e de cooperação - CE, GTZ, 
KFW e Banco Mundial (setor responsável pelo PPG7); ONG de pesquisa e assessoria 
a movimentos sociais envolvidos com o Programa - ISPN. Também foram 
entrevistados técnicos e especialistas das áreas de gestão ambiental e de planejamento 
participativo, bem como revisada a documentação básica do PPG7 e consultados 
estudos e avaliações já conduzidos no âmbito do Programa. 
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I. ANTECEDENTES 

1. Contextualização do PD/B 

Os Projetos Demonstrativos Regionais-PD/B são um componente do Programa 
Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil-PPG7, em implementação na 
Amazônia e na Mata Atlântica, com extensão para seus ecossistemas associados. 

As florestas tropicais amazônica e atlântica, juntas, constituem a maior domínio 
de florestas tropicais do planeta e abrigam uma diversidade de formas de vida não 
encontrada em qualquer outro lugar da terra. Acolhendo há séculos uma população de 
milhões de pessoas, com dezenas de povos indígenas e um sem-número de 
comunidades de populações tradicionais, que dependem diretamente da floresta, essas 
duas grandes fontes de recursos naturais estão ameaçadas de destruição. 

A Amazônia brasileira abrange cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, 
cobrindo 60% do território nacional, dos quais 3,3 milhões são dominados pela floresta 
tropical. Sua população atual está em tomo de 20 milhões de habitantes, distribuída 
por nove estados, 60% dela vivendo em áreas urbanas. Constitui um grande repositório 
e fonte de carbono e abriga enorme potencial de uso de produtos naturais, de vital 
importância para o desenvolvimento biotecnológico. No entanto, até 1996, 517 mil 
quilômetros quadrados já haviam sido desmatados na região - uma área equivalente à 
superficie da França-, o que representa mais de 10% de território amazônico e um 
percentual bem maior da floresta propriamente, atingida em seus melhores maciços e 
onde mais concentrava populações nativas. Os números de 1997 apontam para a 
devastação de mais de 13 mil quilômetros quadrados de florestas amazônicas, somente 
naquele ano, explicitando recrudescimento do processo de destruição em curso na 
região, fato que tem causado preocupação na esfera do Governo federal e apreensão 
junto à opinião nacional e à internacional. 

A Mata Atlântica e seus ecossistemas associados abrangeram, até o início deste 
século, dezesseis Estados brasileiros, cobrindo uma área de, aproximadamente, 1,1 milhão 
de quilômetros quadrados, correspondentes a 12% do território nacional. Nessa região 
vivem, aproximadamente, 100 milhões de pessoas, o que corresponde a mais de 60% da 
população brasileira, com 80% das quais concentrados nas cidades. São Paulo e Rio de 
Janeiro, dois dos maiores centros urbanos do mundo, estão localizadas nos domínios da 
Mata Atlântica. O processo de ocupação da costa brasileira, por onde começou a conquista 
do país aos índios que aqui se encontravam, tem promovido intensa degradação desses 
ecossistemas, provocando a redução da cobertura florestal para 7% da sua área original. 
Muitos e graves são os reflexos desse impacto sobre as bases de recursos naturais. Os 

5 



recursos hídricos, por exemplo, foram ampla e profundamente atingidos por esse intenso 
processo destrutivo, com crescente comprometimento dos mananciais que abastecem as 
grandes cidades da região. Pressionada por frentes especulativas de todos os gêneros, e 
dependente de uma ineficiente estrutura estatal de controle e fiscalização, a Mata Atlântica 
só não tem perdido mais de sua cobertura original, pela mobilização da sociedade em tomo 
de sua preservação, inclusive através de parcerias importantes com os poderes públicos 
locais, realizando trabalhos conjuntos, em nível municipal, linha de atuação proposta para 
oPD/B. 

Nesses contextos de intervenção do Programa de Proteção das Florestas 
Tropciais do Brasil-Pl'G? e do PD/B, três aspectos sobressaem da ação governamental 
voltada para o desenvolvimento sustentável: ausência de planejamento participativo, 
predomínio da ação pontual e concentração da atuação junto à pequena iniciativa. 

No geral, as ações mais sistemicamente voltadas para o desenvolvimento, 
quando presentes em algum programa de administrações locais, são emanadas dos 
poderes central ou estadual, muitas vezes sem o envolvimento das instâncias públicas e 
da sociedade locais, na elaboração das propostas. Há exceções a essa regra, em que 
ações são decididas no município, mas o modelo descendente predomina também 
nesse nível, ficando a coletividade à margem do processo de decisão, quase sempre 
centralizado. 

Essa forma de planejar tem marcado muitos planos governamentais de precária 
efetividade, que mais levam ao descrédito dos beneficiários em potencial e ao 
desperdício de oportunidades de desenvolvimento e de recursos, do que à criação das 
condições necessárias ao exercício democrático da participação social e da capacitação 
de quadros locais, de modo particular os das prefeituras, tão carentes nesse aspecto. 

O planejamento não-participativo tem sido responsável por manter a questão 
ambiental distante da compreensão da maioria das pessoas, que não a percebem como 
uma dimensão naturahnente permeadora de todas as atividades, produtivas ou não. Ao 
contrário, no nível local, "meio-ambiente" é quase sempre visto como mais um ( e 
novo) setor da atividade humana, com nicho próprio, como o têm a atividade 
industrial, a agrícola etc. Em grande medida, esse viés tem facilitado a resistência da 
sociedade política e de agentes econômicos locais a importantes iniciativas ambientais 
no âmbito municipal, legitimados por igual postura da população, que mal informada e 
não partícipe dos processos decisórios em seu município, vêm nessas iniciativas 
formas de cerceamento ao progresso e ao desenvolvimento. Concorre para essa 
situação o fato de grande parte das iniciativas. nessa área. ser de caráter emergencial, 
provocada pela premência de se corrigir e/ou punir desvios ou crimes ambientais 
graves, quase sempre previsíveis, mas cuja prevenção depende da ação articulada 
sociedade civil/sociedade política/economia, inexistente na grande maioria de nossos 
municípios. 

Para viabilizar a participação social no processo de desenvolvimento ambiental, 
as iniciativas governamentais em curso na Amazônia e na Mata Atlântica têm, 
invariavelmente, centrado seus esforços junto às pequenas comunidades e à pequena 
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produção agrícola e extrativista locais, com reflexos importantes na implementação do 
planejamento ascendente. Entretanto, não obstante a importância dessas iniciativas 
para o desenvolvimento ambiental, elas sozinhas não alcançarão o universo dos 
problemas relacionados com o meio ambiente, nem conseguirão ser representativas do 
ponto de vista geográfico, nas duas áreas-programa. Isso, em função de dois fatores, 
basicamente: 1) por não estarem fundamentadas na ampla participação da sociedade 
local, abrangendo os diferentes segmentos sociais, dentre eles também o econômico, e 
2) nem alcançarem o universo municipal, o que emprestaria à intervenção do Estado 
caráter integrador e de organicidade, voltado à mudança de patamar no processo de 
desenvolvimento local. 

Do ponto de vista sócio-ambiental, a ausência dessa participação ampla e 
irrestrita (conquista da cidadania) e a não-aproximação à unidade político-territorial do 
município ( descentralização das ações para o nível local), respondem, em grande 
medida, pela pouca efetividade do grande acervo de conhecimentos e do sofistificado 
aparato tecnológico hoje disponíveis para detecção dos desvios ambientais, frente ao 
logrado na prevenção e correção desses desvios. Os números recentes sobre 
desmatamentos na Amazônica e na Mata Atlântica mostram que, na prática, os 
resultados obtidos em nível local, pífios em sua maioria, estão longe de guardar 
correspondência razoável com os extraordinários avanços técnicos e científicos 
verificados na área do sensoriamento remoto, por exemplo, pelo qual desvios e crimes 
ambientais podem ser detectados em tempo real. 

Nesse sentido, as duas áreas-programa ainda aguardam por ações 
governamentais capazes de potencializar sua própria capacidade de reverter o quadro 
de problemas ambientais nelas predominante, em grande medida forjado pela 
capacidade e propostas intemalizadas sem participação local, muito menos com 
legitimidade para ali se reproduzirem. 

2. O PD/B no âmbito do PPG7 

2.1. O Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil - PPG7 

Na sua forma atual, o Programa Piloto é resultado de um acordo entre o Brasil e os 
países-membros do Grupo dos Sete {Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, 
Japão e Reino Unido, além da União Européia e da Holanda), tendo o Banco Mundial 
como organismo de cooperação multilateral. O Programa Piloto traz em sua concepção a 
necessidade de se demonstrar a viabilidade em harmonizar os objetivos econômicos e 
sociais aos objetivos ambientais no uso das Florestas Tropicais. 

O PPG7 representa um processo de aprendizagem pioneiro e experimental. V em 
proporcionando maior conscientização ambiental em que estão envolvidas comunidades do 
Brasil e do exterior. Trata-se de uma oportunidade única para avanços científicos e 
tecnológicos, para a adoção de novas formas de parceria institucional, de padrões originais 
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de produção e manejo, e de conceitos que propiciem condições para o desenvolvimento 
sustentável nas regiões. 

Desde 1992, a Comissão Européia e o Governo da Alemanha estão engajados, 
juntamente com o Governo do Brasil, na implementação do Programa Piloto, através do 
:financiamento a vários Projetos. Adicionalmente, outros Estados membros da Comissão 
Européia (Inglaterra, França, Itália e Holanda) e outros países do G7 (Estados Unidos, 
Canadá e Japão) têm provido fundos para o PPG7. No último encontro de participantes, 
oconido em Manaus, em outubro de 1996, a Comissão Européia e o Governo da 
Alemanha, em reconhecimento ao avanço do PPG7, manifestaram-se pelo anúncio de 
novas doações, no sentido da continuidade do Programa Piloto. 

Dentre os vários projetos financiados, estão os Projetos Demonstrativos. 

2.2. O Sub-Programa Projetos Demonstrativos - Projetos Demonstrativos Categoria A 
(PD/A) e Categoria B (PD/B) 

Ao considerarem os Projetos Demonstrativos como parte integrante do Programa 
Piloto e, inclusive, ao decidirem. por sua inclusão dentre os primeiros projetos a serem 
avaliados e negociados, o Banco Mundial, o Governo da Alemanha e a União Européia 
manifestaram seu interesse em viabilizar a participação da sociedade civil no Programa 
Piloto. 

O Sub-Programa Projetos Demonstrativos tem como idéia central reforçar a 
capacidade da sociedade para que ela própria, em associação com o governo, desenvolva 
soluções factíveis para a conservação e o desenvolvimento da Região Amazônica e regiões 
de domínio da Mata Atlântica, testando, aplicando, desenvolvendo e disseminando 
métodos alternativos de gerenciamento e conservação dos recursos naturais, que sejam 
econômico, social e ecologicamente sustentáveis. 

O caráter pioneiro deste princípio de associação governo/sociedade civil faz prever 
os desafios na condução do projeto. Nenhuma ação de governo, por maior ou melhor que 
seja, pode sustentar sozinha o desafio de, simultaneamente, conservar e desenvolver uma 
região. Este desafio só pode ser assumido num esforço conjunto governo/sociedade. Sem 
um envolvimento crescente dos diversos segmentos da sociedade e seu próprio 
comprometimento com os objetivos do Programa Piloto, não se pode esperar alterações 
efetivas das condições sociais, econômicas e ambientais da Amazônia e das áreas de 
domínio da Mata Atlântica. 

A proposta de um componente dos Projetos Demonstrativos voltado ao teste de 
modelos em escalas regionais - Categoria B - visando a solução de problemas ambientais 
mais abrangentes, seja geograficamente. seja em termos da problemática abordada, estava 
contemplada desde as primeiras propostas do PPG7. 

No início do PPG7, deu-se prioridade ao PD/A, tendo em vista a importância 
estratégica dispensada pelo Programa à participação social nas ações previstas. Em 
execução desde 1995, 97 sub-projetos foram até o momento :financiados pelo Projeto, 79 
dos quais na Amazônia Legal e 18 na Mata Atlântica. Pretende-se no PD/B, a partir das 
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experiências e conhecimentos acumulados nas áreas de conservação e preservação 
ambientais, inclusive as geradas pelo PD/ A, delinear ações conjuntas de caráter sistêmico, 
a partir do planejamento participativo em nível municipal, concretizados em Planos 
Municipais de Desenvolvimento Sustentável, articulados entre os poderes públicos e a 
sociedade locais, e tendo o município como a unidade político-territorial de atuação. 

II. OBJETIVOS E DESCRIÇÃO 

1. Objetivo Geral 

Contribuir para o desenvolvimento sustentável nas áreas geográficas de atuação 
dos Subprogramas Estruturais do Programa Piloto - PPG7, através da implementação 
de experiências já acumuladas nas áreas de manejo sustentável e de preservação dos 
recursos naturais, no âmbito do planejamento participativo, em nível municipal, 
consoante os objetivos desses Subprogramas. 

2. Objetivos Específicos: 

• Sistematizar e tomar disponíveis as experiências já consolidadas e em curso nas 
áreas de conservação e preservação de recursos naturais, no contexto do PPG7, do 
PNMA-Política Nacional de Meio-Ambiente, dos Planos Estaduais Ambientais e 
outras instâncias do poder público, bem como de iniciativas privadas e instituições 
não-governamentais com notória atuação nessas áreas temáticas, tendo em vista sua 
reprodução no âmbito municipal/regional na Amazônia e na Mata Atlântica; 

• Assessorar diretamente os poderes públicos locais, com destaque para as prefeituras 
municipais, os conselhos de desenvolvimento e as instâncias de organização 
populares autônomas, com vistas a identificar e trabalhar, de forma participativa, as 
demandas sócio-ambientais e econômicas do município ou região, assim como 
capacitar quadros disponíveis para formulação, execução e acompanhamento de 
planos municipais de desenvolvimento sustentável e de projetos executivos, 
referenciados nas experiências sistematizadas; e 

• Apoiar a execução de Planos Municipais de Desenvolvimento Sustentável, 
financiando projetos executivos ambientais produzidos no seu âmbito, e 
mobilizando fontes de financiamentos (BNDES, Fundos Constitucionais, PRONAF 
etc.) para execução de projetos executivos que visem introduzir ( ou ampliar) bases 
conservacionistas às atividades econômicas, integrantes desses planos. 
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3. Métodologia de implementação do PD/B 

3.1 Método para atendimento dos pressupostos do Projeto 

O PD/B é balizado por dois pressupostos: a parceira e interativa poder público 
local/sociedade civil, e a reprodução de conhecimentos e experiências produzidos nas 
áreas de conservação e preservação ambientais, voltada para a gestão do meio 
ambiente, tendo o município como unidade de atuação. 

Esse pressupostos estão calcados na concepção epistemológica de que não há 
possibilidade de se alcançar o desenvolvimento sustantável fora do planejamento 
participativo (aqui entendido como uma sequência lógica de um conjunto de fases, 
decidido e formulado de forma descentralizada, cuja implementação visa dar maior 
eficiência e eficácia às aittvidades humanas) (Carvalho, 1997; 9). Isso, porque a 
cidadania é condição básica para qualquer processo de desenvolvimento que leve em 
conta os diferentes interesses e níveis de aspiração presentes no cenário sobre o qual se 
exercem as decisões de intervenção tomadas em nome desse desenvolvimento. 

Importantes decisões políticas tomadas no período mais recente da história 
brasileira, têm propiciado um cenário favorável à descentralização do processo de 
planejamento no país. Destacam-se nesse avanço dispositivos da Constituição Federal 
de 1988, que prevêm a descentralização de políticas públicas federais, para as 
instâncias estadual e municpal; a descentralização da gestão de serviços públicos do 
governo central para os municípios, em consequência das macro-políticas de reforma 
do Estado e da sua crise; e a desconcentração mesma da economia, com grandes 
conglomerados econômicos se deslocando para um maior número de municípios. 
(Carvalho, 1997; 7). 

Neste sentido, o trabalho a ser desenvolvido junto aos municípios visa o repasse 
de informações básicas para as pessoas que exercem funções executivas e de mando 
nas prefeituras e outros órgãos públicos que atuam no território municipal, junto às 
câmaras de vereadores, conselhos de desenvolvimento existentes, lideranças 
comunitárias e junto às instâncias autônomas de organização populares. Estará voltado 
para um mínimo de nivelamento entre esses diferentes atores locais, que lhes faculte 
pensar crítica e criativamente sua realidade sócio-ambiental, e daí chegar-se ao 
planejamento participativo, materializado em Planos Municipais de Desenvolvimento 
Sustentável-PMDS e projetos executivos deles resultantes. Estes, os resultados finais 
esperados da aplicação deste método, como instrumentos cuja implementação 
redundará na concretização do PD/B. 

3.2 - Método para seleção das áreas de atuação do PD/B 

Em consonância com as finalidades demonstrativas e piloto que revestem seus 
propósitos, reforçadas pelo restrito volume de recursos a ele até então destinado, o 
PD/B atuará em municípios pré-selecionados, em estreita consulta com o GTA e 
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RMA, principalmente. A estas redes caberá a principal decisão sobre quantos e quais 
municípios deverão ser trabalhados nas duas áreas-programa, norteadas por critérios 
fundamentados na realidade sócio-ambiental das áreas a serem trabalhadas. 
principalmente as relacionadas com os objetivos e propósitos do PPG7. 

As discussões e consultas realizadas no processo de elaboração desta versão de 
proposta apontam para duas alternativas de direcionamento da atução do PD/B, do 
ponto de vista geográfico: 1) atendimento de 01 município ou 01 consórcio de 
municípios em cada estado amazônico e em cada grande região da Mata Atlântica (Sul. 
Sudeste e Nordeste), e 2) concentração do atendimento de propostas em áreas 
geográficas e temáticas previamente definidas (Corredores Ecológicos, Eixos de 
Desenvolvimento, adequação ambiental das atividades produtivas nessas áreas etc.). 

A primeira alternativa é considerada mais adequada, por possibilitar maior 
aproximação ao universo de cada um desses ecossistemas, além de a seleção de 
propostas para financiamento e apoio vir a dar-se em bases competitivas apenas intra 
estados amazônicos e intra-regiões da Mata Atlântica, o que constitui uma vantagem 
sobre o usual processo de disputas inter-estaduais ou inter-regionais, por recursos. 
Além disso, o PD/B estaria atuando de forma direcionada, sem concentrar 
geograficamente suas ações, um aspecto desejável entre a maioria das instâncias e 
atores do PPG7 ouvidos no processo de consultas sobre a estruturação do Projeto. Essa 
tendência é, de certa forma, respaldada por estudo realizado sobre a "geografia do 
PPG7''. para o qual as atuais ações geográficas dos eixos de desenvolvimento já 
alcançariam toda a Amazônia (Théry, 1997; 6). Na segunda alternativa, o critério é 
tido como polêmico e de dificil encaminhamento, por concentrar suas ações e preterir, 
a priori, estados e regiões nas duas áreas-programa. 

No entanto, as duas propostas apresentam aspectos importantes de 
complementaridade. Aceito como adequado o direcionamento regionalizado das ações 
do Projeto, a segunda proposta constituiria o critério básico para a seleção de 
municípios em cada estado amazônico e grande região na Mata Atlântica. Assim. as 
redes de ONGs, em consulta com as demais instâncias do Programa, considerariam as 
diversas possibilidades de priorizar municípios a partir da maior ou menor 
importância, em cada estado ou região, da presença de fatores como, entre outros: 
eixos de desenvolvimento, corredores ecológicos, áreas prioritárias dos PEAs, 
complementaridade com ações dos PGAis, sinergismo com atividades em 
desenvolvimento no âmbito do PNMA (FNMA.PED) e da Política Nacional Integrada 
para a Amazônia Legal, frequência de ações de outros projetos do PPG7 (PD/A, 
PRODESQUE etc). potencialização das condições de manutenação da integridade e 
desenvolvimento de Unidades de Conservação e de áreas indígenas, ampliação e 
melhoria das condições do habitat de espécies ameaçadas de extinção, melhoria do 
perfil ambiental de projetos governamentais (Programa Brasil em Ação, política 
agricola etc) e fortalecimento de iniciativas relacionadas com a Agenda 21. Para a 
Mata Atlântica, especificamente, deveriam ser consideradas as recomendações do 
Plano de Ação para a Mata Atlântica, em elaboração, cujos pressuposotos são o 
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desmatamento zero e a recomposição da floresta. Outros fatores, de caráter mais 
localizado, seriam considerados, a exemplo de graves problemas relacionados com a 
degradação de solos, comprometimento de mananciais, inundações etc. 

Além desses fatores, duas preocupações devem ser levadas em conta no 
processo de escolha dos municípios: 1) é nos municípios mais pobres que as questões 
sócio-ambientais se fazem mais sentir, em função da fragilidade de sua economia - 
entre outras razões, esta é a que mais pede pela inclusão desses municípios num 
processo de informação e capacitação que vise a implantação de um sistema de 
planejamento municipal participativo; e 2) dado o caráter regional do PD/B, é de 
fundamental importância que, sempre que possível, trabalhe-se com um consórcio de 
municípios, para otimizar os esperados efeitos demonstrativos e piloto da proposta. 

Apesar do trabalho de assessoria e capacitação previsto para ser desenvolvido 
junto aos municípios pré-selecionados, o PD/B abrirá oportunidade a todos os 
municípios das duas áreas-programas de virem a concorrer pelos recursos 
disponibilizados, através da publicação de editais específicos, mantido o número de 09 
propostas a ser atendido por área-programa, num total de 18, como proposto no 
Componente C, mais adiante. 

4. Componentes do Projeto e descrição das atividades a serem desenvolvidas 

Componente A - Sistematização e disponibilização de experiências e práticas 
de conservação e preseração ambientais 

Atividade a1 - Levantamento e sistematização das experiências de conservação e 
preservação ambientais, consolidadas e em curso. 

A reprodução de experiências numa escala que tenda ao regional, e já 
direcionada para conformar um processo de desenvolvimento sustentável, como se 
almeja como objetivo último do PPG7, dar-se-á com maior efetividade, se, antes, o 
PD/B identificar o "estoque" de conhecimentos já produzidos e em produção, nas áreas 
da conservação e preservação ambientais, provendo-se de um elenco de alternativas 
que possa oferecer à adequação local, para atendimento das múltiplas demandas de seu 
público alvo, nessas áreas temáticas. 

Ainda que não esteja no seu papel, dar solução a todos os problemas verificados 
nessas áreas, nos municípios e regiões que venha a atender, o Projeto desenvolverá 
esforço para aproximar-se, ao máximo, do universo de experiências em 
desenvolvimento na Amazônia e na Mata Atlântica, dentro e fora do PPG7, bem como 
em outras regiões do país, identificando aquelas que possam ser intercambiadas e 
apropriadas pelos municípios nas duas regiões-programa. 

Assim, serão rastreados os projetos e atividades em desenvolvimento pelo 
PPG7, em seus diferentes sub-programas, bem como os do PNMA (FNMA, PED), as 
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iniciativas dos estados (PLANAFLORO, ÚMIDAS, PRODEAGRO, P APP, entre 
outros), com ênfase nos inseridos nas duas regiões-programa e das ONGs que atuam 
nas áreas da conservação/preservação. Também serão pesquisadas e recolhidas 
propostas inovadoras na área de legislação ambiental e de instrumentos de política 
ambiental, como a do ICMS-Ecológico e outras ainda em processo de concepção, 
importantes na introdução de novos conceitos e estímulo à gestão ambiental 
participativa. 

Os dados e informações coligidos serão arquivados num banco de dados 
informatizado e dinâmico, para possibilitar a otimização das possibilidades de 
reprodução e mais fácil intercâmbio das experiências, no atendimento das demandas 
em nível regional. No caso específico do PPG7, a sistematização de resultados até 
então produzidos contribuirá para a articulação de seus diferentes componentes, 
possibilitando a horizontalizacão de suas ações, de cuja falta muito se ressentem as 
instâncias e atores nele envolvidos. 

A pesquisa deverá incluir os seguintes itens: 
a) A denominação da experiência ou o título do projeto; 
b) Localização ( estado, município e localidade) e instituição ou pessoa responsável 
(nome e endereço completo, com telefone, fax e E-mail, sempre que possível); 
e) Objetivos da proposta; 
d) Escala do projeto e público beneficiário; 
e) Principais linhas de ação desenvolvidas; 
f) Tempo de execução; 
g) Formas de participação social e de parcerias estabelecidas e logradas; 
h) Arranjos institucionais colocados em prática; 
i) Resultados alcançados; 
j) Fatores que mais influenciaram positivamente a formulação, a execução e o 
acompanhamento do projeto; 
l) Principais limitações e obstáculos enfrentados, e formas de superação adotadas; 
m) Mudanças e transformações produzidas pela experiência sobre o meio-ambiente e a 
qualidade de vida da população beneficiária; e 
n) Custo do projeto. 

• Duração dos trabalhos 
Esses levantamentos serão efetuados em duas etapas: uma exaustiva, com 

duração de 08 (seis) meses, que buscará identificar e fazer um sistemático registro dos 
projetos e experiência em curso, e outra de caráter mais permanente, para resgatar 
experiências não identificadas na primeira fase, assim como atualizar as informações 
levantadas, através de uma regular articulação, durante a vigência do PD/B, com os 
responsáveis pelos projetos pesquisados. 

• Equipe de execução 
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Na primeira etapa de 8 meses, serão necessários 02 (dois) técnicos, trabalhando 
em regime de tempo integral e com disponibilidade para viajar pelo país, para 
identificação das experiências e projetos específicos, realização dos contatos com seus 
responsáveis e levantamentos primários (e secundários, quando cabíveis). Seria 
interessante que um técnico do PD/ A pudesse estar engajado nesse trabalho, ainda que 
em tempo parcial, para dar sequência à etapa seguinte de levantamentos 
complementares e atualização de dados e informações. 

• Custo estimado da atividade: US$ 300,000,00. 

Atividade a2 - Implantação e manutenção de um Banco de Dados sobre os projetos e 
experiências nas áreas de conservação e preservação ambientais. 

Uma vez sistematizadas, as informações coligidas constituirão uma base 
referencial atualizada e de fácil acesso, em um Banco de Dados específico, 
disponibilizadas também via Internet. O GTA, a RMA. os órgãos de gestão e as 
instituições financiadoras do PPG7 poderão ter seus computadores conectados ao 
Servidor de Arquivos da Secretaria Técnica do PD/B, via "modem", para um trabalho 
interativo que facilite tanto o uso e a divulgação, como a atualização de dados do 
Banco. 

A implantação do BD dar-se-á ainda no 1 º ano de execução do PD/B, 
juntamente ou após a implementação da 1 ª etapa dos levantamentos de experiências. 

A Secretaria Técnica do PDA-PD/B caberá: 
• Planejar e coordenar as atividades do Banco, bem como assessorar e 
monitorar a conexão das diferentes instâncias que dele se utilizarão de 
forma interativa; 
• Promover a capacitação de recursos humanos do Banco de Dados; 
• Executar e coordenar atividades de pesquisa, de desenvolvimento e de 
estudos, relativos ao aperfeiçoamento dos serviços de informação; 
• Promover a integração com outros sistemas e serviços de informação na área 

de meio-ambiente, pertinentes aos objetivos do Banco; e 
• Sistematizar as informações arquivadas, produzindo estatísticas e 
subsidiando a produção de material de divulgação dos resultados alcançados 

nas principais linhas de ação do PPG7. 

A finalidade do BD poderá ser diversificada, servindo de arquivo e centro de 
referência para outros sub-programas e projetos do PPG7. Ressalte-se que esta 
atividade e a anterior atendem à Amazônia e a Mata Atlântica, indistintamente. 
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Importante: A Secretaria de Coordenação da Amazônia conta com o Sistema de Bases 
Compartilhadas de Dados sobre a Amazônia-BCDAM, em implantação no Núcleo de 
Apoio às Políticas Integradas para a Amazônia, que visa facilitar a troca e 
compartilhamento de dados e informações sobre a região, através de parcerias e de 
apoio mútuo. Apesar de estar voltado para a Amazônia, a Secretaria Técnica do PD/B 
deve realizar gestões junto àquele Núcleo, na busca de alternativas à implantação do 
Banco de Dados aqui proposto, evitando duplicações e propiciando a 
complementaridade dos esforços nessa área, dois dos objetivos do Sistema. 

• Duração dos trabalhos 
O período de implantação do Banco seria de 04 (quatro) meses, o que daria ao 

componente a duração de 01 (um) ano, para completar-se. 

• Equipe de execução 
No início, o Banco de Dados poderá ser mantido e administrado a partir da 

própria estrutura e pessoal de que dispõe o atual PD/ A, mas à medida que o sistema se 
desenvolva, tomando-se mais compexo, muito possivelmente o PD/B terá de contar 
com consultor analista de sistemas/programador, com conhecimento em modelagem de 
dados, organização e métodos, estatística, e em programas apropriados a bancos e 
redes dessa natureza. 

• Custo estimado da atividade: US$ 250,000,00. 

Obs.: este custo pode ser melhor definido através de consulta a especialistas, por envolver a 
compra de equipamentos e programas próprios de computação, para a fase de implantação do Banco de 
Dados, além da contratação de pessoal especializado na área. 

Componente B - Assessoramento e capacitação ao nível do poder público local 

Atividade b1 - Assessorar prefeituras na implementação do planejamento municipal 
participativo, tendo em vista o desenvolvimento sustentável 

Esta atividade visa a criação de condições básicas para o planejamento 
participativo, em nível municipal, pelo estabelecimento da ação-parceira entre o poder 
público e a sociedade civil locais. 

Sabe-se que um grande número de prefeituras, na Amazônia, sobretudo, ainda 
não desenvolveu, sequer, um nível razoável de capacidade para identificar os 
problemas que concretamente vivenciam nas áreas econômica, social, ambiental e 
institucional, entre outras, quanto mais conectá-los com suas causas e definir 
alternativas para sua superação. Os subprojetos encaminhados ao PD/A, por 
prefeituras, durante os últimos três anos, corroboram essa constatação, que ocorre 
tanto na Amazônia, como na Mata Atlântica, embora em distintos níveis. Por outro 
lado, há casos em que o poder público local, mobilizado pela organização social 
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viiabilizada pelos conselhos municipais de desenvolvimento - apesar das mazelas 
persistentes no nível da representatividade -, tem-se mostrado muito propenso ao 
trabalho participativo e capaz de empreender parcerias no processo de formulação de 
propostas para atendimento das demandas da coletividade. 

O trabalho de informação/capacitação a ser levado a efeito nos municípios dará 
ênfase ao desenvolvimento sócio-ambiental, mas sem perder de vista a importância da 
dimensão econômica do processo de desenvolvimento, de modo geral, 
fundamentalmente no que se refere às possibilidades de mudanças no perfil de 
sistemas produtivos predominantes - a exemplo da pecuária extensiva e da agricultura 
de "plantation" - e que nestes viabilizem a incorporação de bases mais 
conservacionistas, liberando áreas para a recuperação e o desenvolvimento ambientais. 
Este é um aspecto fundamental no processo de regionalização de experiências e 
práticas conservacionistas, por atender a um dos pontos-chave da efetivação da Agenda 
21 Brasileira, de modo particular do Projeto Amazônico, que prevê a conversão da 
economia regional para padrões tecnológicos ambientalmente adequados (MN.lA, 
Secretaria Executiva; 1997; 155). 

Para um projeto que nasceu com a atribuição de viabilizar a reprodução de 
âmbito regional, tanto na Amazônia, como na Mata Atlântica, de experiências geradas 
pelo próprio PPG7, tendo em vista o desenvolvimento sustentado, o investimento nesta 
atividade, da forma como recomendada, assegurariam melhores possibilidades de 
consolidação dos objetivos do Programa. 

• Fases gerais do processo de planejamento partipativo 
Indicativamente, são as seguintes as fases do processo de planejamento a ser 

desenvolvido junto aos municípios: 
• Conhecimento da realidade; 
. Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável-PMDS; 
• Implantação do PMDS; 
• Acompanhamento, controle e avaliação do PMDS. 

• Passos necessários para elaboração de um PMDS (Carvalho, 1997; 45) 
Também indicativamente, os passos a serem adotados na elaboração do Plano, 

são os seguintes: 
• Definição das alternativas de solução para os problemas; 
. Determinação das consequências de cada alternativa; 
• Definição das metas globais, por programa das atividades-fim, por programa 

das atividades-meio e por projetos executivos, e prazos respectivos; 
• Decomposição das metas globais e por programas, por unidades territoriais 

(distritos, zonas homogêneas, bairros rurais e urbanos ... ); 
• Estimativa dos recursos financeiros, por meta; 
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• Identificação das instituições executoras, das parcerias e das 
terceirizações; 
• Recomendações de metas e atividades a serem realizadas pela iniciativa 
privada; 
• Elaboração de elenco de ante-projetos de lei a ser encaminhado à câmara ou 

câmaras de vereadores; 
• Realização de testes de coerência: coerência interna ( consistência técnica 
entre as metas globais e as metas por programa setorial e entre as metas 
setoriais); coerência intermediária (as metas anuais versus a alocação de 
recursos, a organização administrativa e financeira e a correlação de forças 
políticas; coerência posterior ( efeitos e impactos sobre o conjunto da 
formação econômica e social do município ou municípios); e 
• Redação final do plano, em duas versões: uma, técnica e formal e, outra, 
para divulgação em massa. 

• Passos para implantação do PMDS (Carvalho, 1997; 47) 
Sempre de forma indicativa, a implantação do Plano se dá pelos seguintes 

passos: 
• Aprovação do Plano pela Câmara ou Câmaras de Vereadores; 
• Identificação dos projetos executivos ambientais que serão financiados 
pelo PD/B, bem como os produtivos a serem por ele apoiados; 
• Elaboração dos projetos executivos e definição dos indicadores de 
acompanhamento, controle e avaliação do Plano; 
• Sistematização dos projetos executivos de cunho ambiental e sua 
formatação como Sub-Projeto a ser apresentado ao PD/B; 
• Definição de estratégia para encaminhamento de pleito de financiamento dos 

projetos executivos econômicos, junto aos agentes financeiros das diferentes linhas 
de crédito disponíveis, com o apoio do PD/B; 

• Reciclagem do pessoal técnico e de direção dos organismos da 
administração pública, para incorporação operacional das propostas do 
Plano, nas suas práticas de gestão; 
• Definição e implantação das diversas instâncias de participação da sociedade 

civil, para o acompanhamento, controle e avaliação sistamáticos do Plano; 
• Concretização de convênios, para efetivação de parcerias; e 
• Divulgação massal do Plano. 

• Duração dos trabalhos 
02 (dois) anos seria o tempo necessário para o desenvolvimento desta atividade, 

particularmente nos municípios onde não há, ainda, trabalho parceiro poder 
público/sociedade civil em curso, dada a complexidade inerente ao processo de 
mobilização da sociedade local e à apreensão da realidade a ser trabalhada. Além 
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disso, a elaboração do plano municipal e dos projetos executivos específicos, a 
montagem do processo de acompanhamento, controle e avaliação do plano, bem como 
da constiuição de comissões locais, dos conselhos setoriais e temáticos e da aprovação 
do plano junto à camara ou câmaras de vereadores, constituem etapas que demandam 
negociação e tempo para se realizarem. 

Esse tempo poderá ser abreviado, em função do nível de organização social e da 
capacidade técnica encontrados nos municípios a serem trabalhados, mas é de se 
prever que a maioria dos municípios que participarão desse processo encontre-se num 
estágio ainda bastante incipiente nesse aspecto. 

De todo modo, o 1º ano de sua execução pode vir a dar-se simultaneamente ao 
Componente A - Sistematização e disponibilização de experiências, uma vez que, na 
maioria dos casos, a elaboração do PlvlDS acontecerá no 2° ano da atividade, quando 
já estarão disponíveis informações sobre as experiências pesquisadas, que subsidiarão 
tomadas de decisão e a eleição de alternativas para os problemas a serem 
equacionados. 

• Equipe de execução 
O tamanho da equipe de execução desta atividade dependerá do número de 

municípios a ser definido pelas redes de ONGs, para receber a assessoria pretendida. 
Preliminarmente, estima-se que não menos de dois assessores/consultores especialistas 
deverão estar envolvidos nesta atividade, por consórcio de municípios, em tempo 
integral. O PD/B terá de contar com pessoal experiente e capacitado na abordagem de 
questões relativas ao planejamento participativo, que ajudem as pessoas a pensarem de 
forma crítica e criativa sua realidade, bem como a estruturarem de forma interativa 
idéias e propostas, materializando-as nos PMDSs e nos projetos executivos 
específicos. 

No entanto, o Projeto poderá enfrentar alguma dificuldade em contar com 
pessoal capacitado disponível, para trabalhar, ao mesmo tempo, todos os municípios a 
serem indicados pelas redes de ONGs. A alternativa a esta limitação estaria na 
capacitação de técnicos e lideranças locais, a partir da qual os trabalhos podem ser 
desenvolvidos em escala mais abrangente, pela reprodução da metodologia de 
planejamento participativo repassada em treinamento de curta duração. Já há 
experiências bem sucedidas nessa área, realizadas nos estados do Mato Grosso, 
Maranhão, Paraná e Ceará, que poderão ser reproduzidas no âmbito do PD/B, sem 
maiores dificuldades. 

• Custo estimado 
O custo desta atividade está mais diretamente condicionado pelo volume de 

recursos previsto para o PD/B, até o momento, do que as demais aqui propostas. 
Estima-se que em tomo de US$ 4,34 milhões restariam disponíveis para sua 
implementação. Como referência preliminar, estima-se, também, que em cada 
consórcio de municípios, ou município trabalhado isoladamente, a atividade teria um 
custo não inferior a US$ 350 mil (pagamento de 2 consultores, mais custos 
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operacionais), o que aponta para a possibilidade de trabalhar-se com um máximo de 12 
(doze) consórcios de municípios, nesta atividade, se mantido o atual teto orçamentário 
do Projeto. Em princípio, seriam 09 na Amazônia (01 por estado) e 03 na Mata 
Atlântica {01 por grande região), em função, principalmente, de que na segunda área 
programa é melhor o nível de capacidade dos poderes públicos locais para implementar 
planos e projetos. Ainda assim, os recursos que eventualmente venham a ser 
adicionados a esta etapa do PD/B devem ser destinados a aumentar esse número na 
Mata Atlântica. 

Componente C - Apoio à execução de Planos Municipais de Desenvolvimento 
Sustentável 

Dado o limitado volume de recursos previsto para o PD/B, este componente, da 
forma como a proposta está formulada, deveria ser desenvolvido numa segunda etapa 
do Projeto, que teria início no terceiro dos 5 anos de sua vigência, depois de 
implementados os componentes anteriores, para a qual novos e maiores recursos 
seriam necessários. Todavia, outra alternativa é discutida ao final deste componente, 
em vista de eventual necessidade de adotar-se caminhos de resultados mais imediatos, 
embora sem o mesmo nível de participação social e interatividade. 

A adoção do proposto em primeira linha seria desejável, em função da 
importância dos dois primeiros componentes para os resultados que, através do PD/B, 
pretendem-se alcançar ( criação de condições básicas para o desenvolvimento 
sustentável, em nível municipal/regional). 

Atividade c1 - Financiar projetos executivos de cunho ambiental e gestionar junto a 
fontes disponíveis o financiamento de projetos executivos econômicos com base 
conservacionista, componentes de Planos Municipais de Desenvolvimento Sustentável 
PMDSs 

Nesta atividade está assentado o caráter demonstrativo-regional do PD/B, e é 
em função dessa particularidade que dela emanam os critérios que balizarão o 
acolhimento de propostas pelo Projeto. Para assegurar a efetividade dessa condição, 
será necessário definir bons indicadores de elegibilidade e de seleção de sub-projetos 
constituídos pelo conjunto de projetos executivos ambientais, de cada Plano. 

Grade de Indicadores de Elegibilidade de Sub-Projetos 

Na triagem das propostas, será considerado elegível o sub-projeto que: 

• esteja enquadrado nas áreas temáticas do PD/B; 

• esteja circunscrito à área da Floresta Amazônica ou da Mata Atlântica e 
seus ecossistemas associados, e que atenda aos objetivos gerais do PPG7 de 
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contriibuir para a preservação e conservação desses biornas, bem como apoie o 
desenvolvimento sustentável dessas regiões, a partir da participação e das 
contribuições das populações locais; 

• seja apresentado por uma prefeitura municipal, ou outro órgão do poder 
público com atuação Iocal/regional, e que tenha sido formulado no âmbito de 

um Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável, elaborado em parceria com a 
sociedade civil ( conselhos municpais de desenvolvimento, associações de 
moradores/trabalhadores, sindicatos, cooperativas, caixas agrícolas etc). O órgão 
público pode apresentar-se como proponente ou como executor do sub-projeto; 

• esteja acompanhado do Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável, 
no âmbito do qual foi gerado como projeto executivo, reproduzindo 
experiências já acumuladas nas áreas temáticas de conservação e 
preservação ambientais, e introduzindo/ampliando a base conservacionista de 

atividades econômicas; 
• sua entidade proponente não esteja inscrita no Cadastro de Inadimplentes 
CADIN do Banco Central, não possuir títulos protestados e nem estar em 
débito com o INSS e o FGTS; 
•tenha sido elaborado no formulário padronizado, em 03 (três) vias, e 
enviado, com carta assinada pelo representante legal da entidade; 
• a documentação exigida na apresentação da proposta tenha sido a esta 
anexada; 
• incluindo obras, anexaram: i) projeto ou croqui detalhado, indicando áreas 
e dependências a serem construídas ou ampliadas; ii) informações sobre o tipo 

ou características da construção a ser realizada (madeira, alvenaria, mista etc.); ili) 
estimativa de custos e prazo de execução da obra; iv) documentação comprobatrória 
de propriedade, cessão, domínio ou posse do terreno; e v) localização, com 
endereço completo, onde será construída/ampliada a obra. 

Grade de Indicadores de Seleção dos Sub-Projetos 

A análise técnica das propostas orienta-se pelos seguintes critérios: 

• Consonância com a legislação em vigor, especialmente a ambiental.; 
• Viabilidade técnica da proposta; 
• Integração ou complementaridade com os demais projetos do PPG7; 
• Interatividade com os demais componentes e atividades do Plano Municipal 

de Desenvolvimento Sustentável apresentado, concorrente à integração das áreas 
temáticas do PD/B; 

• Adoção de instrumentos de políticas ambientais ( criação de instâncias de 
gestão ambiental ou valorização das já existentes, criação ou desenvolvimento 

de Unidade de Conservação, ICMS Ecológico, articulação com o 
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PRODESQUE, participação direta da população no controle e fiscalização 
3lllbientais etc) . 

• Otimização do uso das fontes de fomento disponíveis (Fundos 
Constitucionais, PRONAF, BNDES etc), voltado para o desenvolvimento de 

atividades econômicas de base conservacionista; 
• Clara definição de indicadores e métodos de verificação, que permitam o 
monitoramento e avaliaçãomdos resultados esperados; 
• Capacidade técnica e adminstrativa da entidade proponente/executora para 
execução do sub-projeto proposto; 
• Coerência entre os objetivos, metas, metodologia, atividades e custos 
apresentados na proposta; 
• Potencial de sustentabilidade sócio-ambiental do sub-projeto; 
• Orçamento elaborado corretamente; 
• Potencial de sustentabilidade econômica para sub-projetos com ênfase na 
atividade econômica. 

Em princípio, a seleção de propostas a serem acolhidas pelo PD/B, e atendidas 
nesta atividade, já terá acontecido na implementação do Componente B, quando do 
trabalho de assessoria junto aos municípios previamente escolhidos. No entanto, o 
PD/B fará publicar editais contendo os critérios básicos sobre a seleção de sub 
projetos, abrindo oportunidade a todos os demais municípios de participarem do 
processo seletivo de propostas. Para a Mata Atlântica, 03 projetos serão acolhidos por 
grande região daquela área-programa, igualando o número de projetos a ser ali 
atendido aos 09 da Amazônia, totalizando 18. 

Quanto ao apoio à viabilização de financiamentos para projetos executivos com 
base conservacionista, a proposta é que o PD/B, através da Secretaria de Coordenação 
da Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente, crie canais de articulação com o 
BNDES; com os bancos da Amazônia-BASA e do Nordeste-BNB, agentes financeiros 
dos Fundos Constitucionais do Norte-FNO e do Nordeste-FNE; com o Banco do Brasil 
(PRONAF) e outros agentes gestores de linhas de créditos voltadas para projetos 
agropecuários e agro-industriais, principalmente, para estabelecer formas próprias de 
tramitação e melhor assegurar o financiamento dessas propostas. O fato de uma 
atividade econômica incorporar, ou não, alguma dimensão ambiental no seu modo de 
produção, em nada interfere na operacionalização dessas linhas de crédito, que, ao 
contrário, apresentariam maior coerência como instrumentos de política de 
desenvolvimento, se viessem a dispensar alguma prioridade para as atividades 
produtivas desenvolvidas a partir de processos ou sistemas de uso e de manejo de 
recursos naturais mais conservacionistas ou menos impactantes sobre o meio ambiente. 

• Vigência do Componente 
Em princípio, este componente terá a duração de 03 (três) anos, completando a 

vigência de 05 (cinco) anos prevista para o Projeto. Guarda-se a expectativa de que o 
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êxito que venha a ser logrado nestas duas primeiras etapas propostas viabilize a 
continuidade do PD/B, no atendimento de mais municípios, ampliando a escala 
geográfica de sua atuação e reproduzindo novas experiências no processo 
demonstrativo que lhe é atribuído desenvolver. 

• Recursos estimados 
Para se chegar ao custo deste componente, ainda que estimado, é necessário 

adotar-se critérios com um mínimo de fundamentação nas diferentes realidades a ser 
trabalhadas, o que não é um exercício de fácil elaboração. 

O critério básico, e empírico, adotado nesta proposta, para uma primeira 
aproximação a esses valores, está relacionado com a capacidade de operacionalização 
de projetos dos poderes público locais, tendo como referência a Amazônia. Tipificando 
os municípios segundo este critério, três distintos grupos deles seriam. considerados: os 
de baixa, os de média e os de boa capacidade operacional (as redes de ONGs ficariam 
com a atribuição de classificar os municípios que indicarem, segundo esses 
parâmetros). A cada uma dessas "classes" de capacidade corresponderiam os valores 
de US$ 200 mil, US$ 300 mil e US$ 400 mil, por município/ano, respectivamente. 
Isso, por avaliar-se, aqui, que tetos de financiamento entre um mínimo de US$ 200 mil 
e um máximo de US$ 400 mil/município/ano, constituem referência realista de valores 
para projetos nas áreas de conservação e preservação, ainda que integrados, naquela 
região. Além disso, considerou-se ser também razoável atender a igual número de 
município ou consórcios de municípios, por "classe" de capacidade operacional", 
acolhendo 03 sub-projetos por grupo de municípios, em cada uma das duas áreas 
programa. Por esse critério, a implementação do componente, para os três anos 
propostos para esta que seria a 2ª etapa do PD/B, num total de 18 projetos, demandaria 
recursos da ordem de US$ 16,2 milhões, distribuídos de forma equitativa entre a 
Amazônia e a Mata Atlântica, ou US$ 8, 1 milhões para cada uma delas. Ao todo, 
seriam 06 sub-projetos para municípios de baixa capacidade operacional, no valor de 
US$ 3,6 milhões (06 sub-projetos x US$ 200 mil/ano x 03 anos), 06 para municípios 
de média capacidade, no valor de US$ 5,4 milhões (06 sub-projetos x US$ 300 mil x 
03 anos) e 06 sub-projetos para muncípios de boa capacidade operacional, no valor de 
US$ 7,2 milhões (06 sub-projetos x US$ 400 mil x 03 anos). 

Os tetos por categoria de sub-projeto seriam de US$ 600,00, US$ 900 mil e 
US$ 1,2 milhão, respectivamente, para os 03 anos de vigência deste componente. . 
Ainda que seja difícil imaginar que o conjunto de projetos executivos ambientais de 
cada Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável-PMDS, a ser apoiado pelo 
PD/B, possa apresentar menor demanda de recursos do que as aqui considerada, para 
um período de 03 (três), é possível que isso venha a ocorrer. Para esses casos, propõe 
se que os valores eventualmente sobrantes em algum município sejam repassados 
àqueles cujo conjunto de projetos executivos ambientais tenha ultrapassado esse teto, 
já que a possibilidade de ultrapassagem desses tetos é mais factível do que o seu não 
atingimento. Quanto à contrapartida desses financiamentos, pareceria razoável manter 

22 



os 30% previstos pelo PD/ A, para o valor máximo financiável por sub-projeto. Propõe 
se, no entanto, que sejam considerados como tal os recursos financeiros e não 
financeiros que o poder público local, proponente ou executor, despenderá na 
implementação do P:MDS como um todo, e não apenas com o sub-projeto financiado .. 

Adotado este ou outro critério para definição dos valores a ser disponibilizados 
para o componente, sendo este ou outro o montante a ser trabalhado, as redes de ONGs 
têm um papel fundamental a desempenhar na repartição desses recursos, a partir da 
avaliação do nível da capacidade operacional existente em seus diferentes estados e 
regiões, respectivamente, e da importância ambiental relativa de cada um deles, no 
contexto regional. 

O desenvolvimento desta atividade coroaria todo o esforço de sistematização de 
experiências e de planejamento participativo, em nível de município, que o PD/B 
desenvolveria. Bem implementada, inauguraria uma nova fase do PPG7, uma vez que 
o Programa estaria direcionando conhecimentos produzidos no seu âmbito, integrados 
aos gerados em outras instâncias e regiões, para experiências mais sistêmicas, 
conformando maior aproximação a um processo de desenvolvimento sustentado, no 
contexto das florestas tropicais brasileiras. 

• Alternativa à proposta de apoio e financiamento de Planos Municipais de 
Desenvolvimento Sustentável propriamente. 

Retomando as considerações iniciadas no caput deste componente, caso decida 
se pela não-implementação da proposta tal como aqui formulada, o PD/B ficaria 
restrito a este, ou a este e mais o primeiro componente ( sistematização de 
experiências). Na adoção desta alternativa, este componente deveria ser precedido, 
minimamente, de ações pró-ativas junto às prefeituras, por parte do Projeto, na busca 
de identificação de demandas em processo de articulação, ou já prontas para serem 
atendidas, mas balizadas pelo objetivo de direcionar as ações para uma escala que 
tenda ao regional. Essas ações poderiam se dar através de visitas a municípios 
previamente selecionados, em consulta com as redes de ONGs, ou por levantamento 
indireto, por meio, por exemplo, do envio de questionários às prefeituras municipais 
das duas áreas-programas, elaborados de forma objetiva, visando identificar as 
demandas em condições de atendimento. 

Além disso, uma vez identificados os municípios e as demandas a ser atendidos, 
seria necessário desenvolver um processo de treinamento rápido junto aos poderes 
públicos e membros e lideranças de organizações e instâncias representativas, tendo 
em vista um mínimo de capacitação voltada para a formulação, execução e 
acompanhamento de projetos. 

Na verificação desta hipótese, o PD/B poderia trabalhar em duas vertentes: 

1) Acolhendo propostas de planos municipais de desenvolvimento, identificados através 
da ação pró-ativa proposta, financiando os projetos mais objetivamente voltados para o 
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manejo sustentável dos recursos naturais e para a preservação ambiental, ao mesmo tempo que 
promovendo a mobilização de outras fontes financiadoras, para implementação de projetos que 
introduzam mudanças no perfil de atividades econômicas, pela adoção de sistemas de 
produção menos impactantes ambientalmente. Neste caso, os planos municipais de 
desenvolvimento já formulados certamente teriam que passar por reformulações e ajustes, para 
se habilitarem ao atendimento pelo PD/B. Vale a observação de que a maioria dos 
pouquíssimos planos municipais de desenvolvimento existentes são reedições dos antigos 
PDRis-Planos de Desenvolvimento Rural Integrado, em que as demandas da área ambiental, 
quando contempladas, não estão articuladas com as demais propostas, que, geralmente, 
também não se articulam entre si. 

Esta alternativa tenderia a ser de nível intermediário à principal proposta aqui 
trabalhada, cuja adoção não viria a se dar sem um mínimo de comprometimento da 
pariticipação social no processo decisório em nível municpal. 

2) Financiando propostas de políticas públicas especificas, de cunho explicitamente 
ambiental, mas não integrantes de planos municipais de desenvolvimento, conformadas de uma 
atividade ou um conjunto delas, cuja implementação contribua para o desenvolvimento 
ambiental em um município ou numa região. 

Por esta alternativa, o PD/B funcionaria como uma espécie de PD/ A ampliado, 
o que não faria indiferenciado no contexto do Sub-programa Projetos Demonstrativos, 
mas certamente de alcance bem mais restrito, se mantido o propósito de fazê-lo um 
instrumento amalgamador de experiências e propostas, dentro do PPG7, capaz de dar 
lhes organicidade e perfil de sistemas, cujo caráter integrador lhe empresta a 
concretude de um processo de desenvolvimento sustentável. 

Se decidida esta forma de atuar do PD/B, os recursos disponíveis ( em tomo de 
US$ 4,7 milhões, aí incluídos os montantes de US$ 350 mil e US$ 340 mil destinados 
para os itens Pessoal Local e Disseminação de Resultados, respectivamente), para 
financiamento de projetos, seriam suficientes para atender a sub-projetos de até um 
máximo de US$ 390 mil por município ou consórcio de município, considerados os 12 
originalmente propostos (09 em cada estado amazônico e O 1 por grande região da Mata 
Atlântica), ou US$ 260 mil, se mantidos os 18 da proposta que se recomenda efetivar ( 
ver Componente C). O aumento desse teto, por sub-projeto - considerado bastante 
reduzido diante das demandas existentes, mesmo em nível da ação-piloto • somente 
seria possível pela consecuçào de mais recursos para o PD/B ou pela redução do 
número de municípios a ser atendido pelo Projeto. 

Caso esta alternativa seja a adotada, o elenco de indicadores de elegibilidade 
deve se a ela ajustado, substituindo seu 3° item pelo o a seguir apresentado: 

• seja apresentado por uma prefeitura municipal, ou outro órgão do poder público com 
atuação local/regional e reproduza, de forma integrada, em nível municipal ou 
regional, experiências já acumuladas nas áreas temáticas da conservação e 
preservação, no âmbito de planos municipais de desenvolvimento ou de políticas 
públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável do município ou região sobre a 
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qual intervém. O órgão público pode apresentar-se como proponente ou como executor 
do sub-projeto. 

Do mesmo modo, o 4° item dos indicadores de seleção de sub-projetos deve ser 
substituído por: 

• Interatividade com demais componentes e atividades do plano de desenvolvimento 
apresentado ou à linha de política pública proposta, concorrente à integração das áreas 
temáticas do PD/B; 

5. Linhas de Ação 

O PD/B :financiará sub-projetos integrantes de Planos Municipais de 
Desenvolvimento Sustentável, compatíveis com as seguintes áreas temáticas: 

• Manejo Florestal: atividades de exploração de recursos florestais nativos orientadas 
por planos de manejo, visando a obtenção, beneficiamento e comercialização de 
produtos florestais madeireiros e não madeireiros (madeira, palmito etc.); 
enriquecimento de Reservas Legais com espécies extrativas e espécies frutíferas 
nativas ( seringueira, castanheira, açaizeiro/jussara, cupuaçuzeiro, macadâmia etc), bem 
como com plantas ornamentais e medicinais, tendo em vista a obtenção de produtos, 
por coleta, nessas áreas, em compatibilidade com os objetivos de sua criação e com a 
Legislação Ambiental vigente. 
• Preservação Ambiental: ações voltadas para a manutenção, melhoria ou recuperação 
das características físicas, biológicas e culturais de determinada região. Incluem a 
criação de Unidades de Conservação, implantação ou ampliação de Reservas Legais, 
recomposição de matas ciliares e demais áreas de preservação permanente, 
implantação de corredores de fauna, proteção de lagos e mananciais, adoção de 
instrumentos de política de preservação (ICMS Ecológico e outros), identificação e 
desenvolvimento de bancos naturais de sementes etc. 
• Sistemas Agrojlorestais e Recuperação Ambiental: sistemas voltados para a reversão 
de processos de degradação ambiental e de adoção de tecnologias impactantes, através 
da implantação de maciços florestais ou consórcios que visem restaurar os aspectos 
função/forma dos ecossistemas ( agro-florestas de uso múltiplo) ou, ainda, proporcionar 
a obtenção de produtos economicamente viáveis ( consórcios comerciais propriamente). 
• Manejo de Recursos Aquáticos: exploração planejada de rios, igarapés ou córregos, 
lagos e outros corpos d'água. Neste tema incluem-se os sub-projetos que visam 
desenvolver a piscicultura, quando integrada a atividades de uma ou mais áreas 
temáticas do PD/B. 
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Para a gestão junto a fontes financiadoras apropriadas, o PD/B apoiara os 
projetos integrantes dos Planos Municipais de Desenvolvimento Sustentável, 
identificados com a seguinte área temática: 

• Atividades econômicas com base conservacionista explicitada: atividades produtivas 
cuja proposta de desenvolvimento esteja voltada para a adoção de sistemas de 
produção que eliminem ou reduzam de forma importante os impactos negativos sobre 
o meio-ambiente, em relação ao tradionalmente adotado, ou que contribuam. para a 
preservação ou a recuperação de formações fitoecológicas caracteristicas do 
ecossistema predominante (floresta, cerrado etc) Destacam-se dentre essas propostas, a 
intensificação da pecuária extensiva, com liberação programada de áreas para o 
desenvolvimento ambiental ou agro-ambiental, ainda na vigência do PD/B; a adoção 
de técnicas adequadas de conservação de solos; a 
manutenção de faixas da cobertura vegetal nativa nas áreas de cultivos anuais, a 
introdução de adubação verde; o plantio direto; a implantação de hortos-florestais onde 
predominem espécies nativas, tendo por finalidade o turismo ou o lazer; e a criação de 
animais silvestres em áreas florestadas, em conformidade com a legislação específica, 
desde que acompanhada de iniciativas que visem introduzir ou ampliar as bases 
conservacionistas das demais atividades econômicas desenvolvidas na(s) 
propriedades( s ). 

5. Localização 

O PD/B estará baseado em Brasília, onde será gerenciado como um dos componentes 
dos Projetos Demonstrativos. 

6. Duração 

- 5 anos. 

7. Organização e Gerenciamento do Programa 

O PD/B será executado como um componente dos Projetos Demonstrativos - PD/ ~ 
aproveitando todo a capacidade instalada desses Projetos e otimizando os recursos 
humanos e materiais já disponibiliz.ados para o PD/ A. 

O PD/B estará inserido na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal, subordinado à Secretaria de Coordenação da Amazônia e 
dentro da estrutura do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil - 
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PPG7. A operacionalização do PD/B estará sob a Coordenação de uma Secretaria Técnica 
- ST e de uma Comissão Executiva - CE. 

Compete à Secretaria Técnica a coordenação, a avaliação, a análise, o 
acompanhamento e a aprovação dos subprojetos, no processo de implementação dos 
subprojetos, assim como a articulação com os organismos governamentais, não 
governamentais e com os agentes financiadores do PD/ A. 

A Secretaria Técnica é composta por um secretário técnico e uma equipe de 
profissionais nas áreas financeira, técnica e de apoio administrativo, contando com o apoio 
de consultores eventuais na reelaboração e acompanhamento pontual durante a execução 
de subprojetos (GAPEP)1 e para a análise dos mesmos - Grupo de Análise de Projetos - 
GAP, bem como com a Cooperação Técnica da Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit - GTZ. 

A Comissão Executiva - CE é a instância que possui competência para julgar e 
aprovar as propostas de subprojeto, deliberando sobre todos os assuntos pertinentes aos 
mesmos. A CE é formada pelo Secretário Técnico do PD/A; por cinco representantes das 
entidades não governamentais (sendo três da Amazônia e dois da Mata Atlântica); um 
representante do IBAMA; um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia; um 
representante da FUNAI; um representante da Secretaria de Coordenação da Amazônia - 
SCA e um representante do Banco do Brasil. A Comissão Executiva se reúne, no mínimo 
trimestralmente, para deliberar sobre os subprojetos recomendados pelo GAP, sobre 
planejamento anual e avaliação das experiências implementadas e outros assuntos a ela 
pertinentes. Desta forma, constitui-se num fórum de coordenação entre os diversos órgãos 
envolvidos. 

7.1 O papel da Redes de ONGs 

O PD/A conta, desde sua concepção, com a efetiva participação das ONGs da 
Amazônia Legal e da Mata Atlântica. As organizações estão representadas pelo Grupo de 
Trabalho Amazônico - GTA e pela Rede Mata Atlântica - RMA, tanto na discussão de 
projetos específicos, quanto nos foros de decisão, como na Comissão de Coordenação do 
Programa Piloto e nas missões de avaliação de projetos que envolvem diret.amente as 
populações. Embora trabalhando de forma articulada, a responsabilidade de execução do 
Programa cabe à Secretaria Técnica, sendo as representações das Redes de ONGs os 
interlocutores no processo de execução 

7.2 O papel do Banco do Brasil como agente financeiro do PD/A 

A participação do Banco do Brasil no PD/A se destaca pela faculdade de viabilizar 
a rápida intemalização dos recursos doados por organismos internacionais. O papel do 
Banco do Brasil toma-se ainda mais relevante, no momento em que disponibiliza sua 
extensa rede de agências e postos de serviços, que cobrem todo o território nacional, para o 

1 GAPEP - Grupo de Apoio à Preparação e Execução de Subprojetos 
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repasse dos recursos destinados aos beneficiários finais: as comunidades, organiz.ações de 
base, ONGs e órgãos governamentais estaduais e municipais com projetos aprovados pela 
Comissão Executiva do PD/A e as redes de ONGs . 

O Banco do Brasil complementa a sua ação no âmbito do PD/A através do 
exercício do poder de avaliação, julgamento e aprovação das propostas de subprojeto nas 
reuniões da Comissão Executiva e gestionando o fluxo financeiro entre o PD/ A e seus 
beneficiários finais. 

7.3 Tramitação das propostas de subprojetos 

As organizações interessadas em obter recursos do PD/B formalizam seu 
pedido encaminhando uma proposta à Secretaria Técnica do PD/A. As propostas 
podem ser encaminhados à Secretaria Técnica durante o ano todo - não há datas ou 
prazos pré-determinados para recebimento de propostas. 

O processo de tramitação das propostas, do recebimento até a decisão da 
Comissão Executiva, tem uma duração aproximada de 120 dias. Por ocasião do 
recebimento da proposta pela ST-PD/A, é verificado se essa está formalmente 
completa, se atende aos critérios de elegibilidade e se possui informações suficientes 
para sua análise técnica. As propostas que se enquadram nestes requisitos são 
consideradas elegíveis. 

Após a triagem e análise prévia pela Secretaria Técnica, as propostas elegíveis 
são analisadas tecnicamente por dois membros do Grupo de Análise de Subprojetos - 
GAP, que tem prazo de 15 dias para emissão de pareceres conclusivos, classificando 
os subprojetos como recomendado (RE), isto é, a proposta atende ao conjunto de 
critérios de seleção do PD/A, ou não recomendado (NR). No caso da proposta não ser 
recomendada, ela é devolvida ao proponente pela ST acompanhada de justificativa e 
orientações para reformulação. Em caso de necessidade, o GAP também desenvolve 
avaliação de campo, visitando a entidade, a comunidade e a região onde será 
desenvolvido o subprojeto. 

As propostas recomendadas pelo GAP são submetidas pela Secretaria 
Técnica, juntam.ente com os pareceres emitidos à Comissão Executiva para 
julgamento. A CE decidirá pela aprovação, reprovação ou sobre a necessidade de 
informações complementares dos subprojetos. 

Para as propostas de subprojeto com valor solicitado de até US$ 20.000,00, o 
processo de avaliação, julgamento e aprovação é simplificado: feita a triagem e sendo a 
proposta considerada elegível, esta é enviada para a analise técnica e emissão de parecer de 
um analista do GAP e de um membro da Comissão Executiva. Em caso positivo, a 
aprovação se dá no âmbito da Secretaria Técnica Isto se justifica pelo propósito de 
ampliar a gama de pequenos projetos e minimiz.ar os trâmites administrativos para este tipo 
de proposta. 

O desembolso dos recursos financeiros para a execução do subprojeto é 
realizado mensalmente, conforme cronograma definido no subprojeto. As prestações 
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de contas também são mensais, devendo a entidade proponente encaminhar, a cada seis 
meses, relatórios de andamento da implementação (RAIS), físico-financeiro (RFF) e de 
bens adquiridos. 

8. Meios e Implementação. 

A execução técnica do Projetos será de responsabilidade do Ministério do Meio 
Ambiente, por meio da Secretaria Técnica dos Projetos Demonstrativos (executor), que por 
meio de um contrato de subvenção entre a Comissão Européia e ao Banco do Brasil 
(recipiente), que será responsável pelo gerenciamento :financeiro do Projeto. Os 
beneficiários finais do Projeto serão várias ONGs e organizações governamentais. O Banco 
do Brasil exigirá, através de contrato a ser :firmado com os beneficiários finais, que estes 
executem os subprojetos com a devida eficiência, de acordo com os procedimentos 
técnicos, :financeiros, gerenciais e ambientais satisfatórios, de acordo com o Manual de 
Operações do PD/B. 

O Banco do Brasil, como agente financeiro do PD/B, cobrará uma taxa de serviços 
de gerenciamento, de 2,2% sobre os valores desembolsados aos beneficiários finais. O 
Banco do Brasil abrirá uma conta especial em Bruxelas, para o gerenciamento dos :fundos 
da Comissão Européia. . Os fundos serão remunerados pelo mesmo critérios das "Call 
Accounts" em Nova York, USA. 

Os desembolsos da Comissão Européia para o Banco do Brasil, serão efetuados em 
parcelas, sendo a primeira sob a forma de um adiantamento e as demais, mediante a 
prestação de contas 

9. Estrutura Financeira e Cronograma 

Componentes e Atividades 
Custo 

(US$ l.000) 
Cronograma 

Anol Anol Ano3 Ano4 Anos 

• Atividade a:i 250 

Etapal 5.0001 

• Componente A 550 
«Attvidade ai 300 

• Componente B 4.340 
• Atividade b 1 4.340 

• Taxas Banco do Brasil 110 
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• Taxas Banco do Brasil 357 

Etapa li 16.557 

• Componente e 16.200 
• Atividade c1 16.200 

Total 21.557 

1) Montante de recursos assegurado até o momento. 
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