
INSTITUTO SOC!O.~MBIENTAL 

PPG7 REFORMULADO 

SOCIEDADE CIVIL QUER UM PPG7 QUE ESTRUTURE 
POLÍTICAS PÚBLICAS E TENHA GESTÃO 

DESBUROCRATIZADA E COMPARTILHADA. 

O GT A, Grupo de Trabalho Amazônico, e a RMA, Rede Mata Atlântica, redes de 
organizações sociais e ambientalistas atuantes no âmbito do PPG7, o Programa Piloto 
para a Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras, reunidas em Brasília-de 25 a 27 de 
agosto de 1999, avaliaram o desempenho do Programa e as perspectivas da sua revisão 
de meio termo. 

Como aspectos centrais dessa avaliação, destacam os avanços conseguidos na execução 
dos projetos integrantes do Programa relacionados com demandas concretas da 
sociedade civil, como o PDA (projetos demonstrativos de organizações civis), o RESEX 
(implantação de reservas extrativistas) e o PPTAL (demarcação de terras indígenas). 
Várias experiências de caráter demonstrativo -puderam ser realizadas, com resultados 
expressivos, indicando potencialidades para reprodução em escala relevante para a 
proteção das florestas. 

O Programa abriu espaço para a participação e o fortalecimento da sociedade civil, 
embora insuficiente para assegurar o efetivo. controle social sobre o seu conjunto. 
Promoveu articulações interinstitucionais e iniciativas locais inovadoras e é reconhecido 
como um dos mais importantes programas oficiais para meio ambiente no Brasil. 

Porém, as organizações protestam contra o tratamento dispensado pelo governo ao 
Programa no final do ano passado, promovendo injustificados cortes orçamentários em 
função do ajuste fiscal acordado com o FMI. Os seus níveis de execução orçamentária, 
que nunca foram satisfatórios, reduziram-se de 97 para 98 e também durante o primeiro 
semestre de 99, em conseqüência de problemas crônicos de gestão governamental e do 
fraco desempenho do SPRN (políticas de recursos naturais). 

A valiam, ainda, que o Programa .não tem sido capaz de atuar nas interfaces com outros 
investimentos públicos em infraestrutura e desenvolvimento regional, inclusive reforma 
agrária, revelando lacunas fundamentais no conjunto dos seus componentes. Apesar da 
gravidade dos índices de desmatamento, que continuam crescendo na Amazônia e na 
Mata Atlântica, o Programa pouco desenvolveu o seu potencial de apoio à estruturação 
de políticas públicas para a conservação e o manejo sustentável das florestas. 



A partir dessa avaliação, o GT A e a RMA decidiram propor ao governo brasileiro e aos 
doadores as seguintes referências gerais para a reformulação do PPG7, que gostariam de 
ver consideradas nas reuniões previstas para o próximo mês de outubro em Bruxelas e 
Macapá: 

1. Potencializar o papel do PPG7 para apoiar a estruturação de políticas públicas 
consistentes, com o objetivo de criar condições para a conservação das florestas 
tropicais brasileiras a longo prazo, a partir de intervenções em escala crescente e 
envolvendo outros projetos e recursos públicos e privados. 

2. Retomar a concepção ambiental original do PPG7 de proteger efetivamente as 
florestas tropicais, articulando-a às demandas. sociais e econômicas das 
populações tradicionais que dependem das florestas para a sua reprodução social e 
cultural. 

3. Incluir novos projetos entre os que integram o PPG7, visando suprir interfaces 
fundamentais para a proteção das florestas com os processos. de reforma agrária 
ecológica, produção familiar, extrativismo comunitário, pesca artesanal -e 
abertura de mercados para produtos agroflorestais. 

4. Avaliar periodicamente o desempenho dos projetos em execução, adotando 
mecanismos que possibilitem a realocação de recursos, de comum acordo com os 
doadores, dos que apresentam problemas crônicos de . execução para os que 
dependem de disponibilidade imediata de recursos para a sua continuidade. 

5. Contribuir para o fortalecimento institucional das organizações civis de base - e 
não apenas de órgãos governamentais e das redes GTA e RMA - que atuam 
localmente na proteção das florestas e dos direitos das populações que nelas vivem, 
através de um fundo específico, transparente e acessível. 

6. Organizar discussão detalhada entre o Ministério do Meio Ambiente e a sociedade 
civil sobre a constituição de uma instância ou organização específica para gerir o 
PPG7, assegurando-se o compromisso de governo com o seu fortalecimento, 
inclusive através do aumento gradual da contrapartida do Tesouro Nacional e da 
articulação com outros fundos, programas e políticas oficiais. 

7. Prover essa organização de uma instância diretiva com representação de todas as 
partes interessadas no PPG7 - órgãos federais e estaduais e sociedade civil em geral, 
equacionando-se a forma de participação dos doadores - e que atue através de 
câmaras deliberativas -por biorna - Amazônia e Mata Atlântica - para assegurar 
a coordenação operacional entre os vários projetos em cada região com maior 
autonomia. 

Brasília(DF), setembro de 1999 

Claudionor Alexandre Barbosa da Silva João Paulo Ribeiro Capobianco 


