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Lista das Não Governamentais filiadas ao GT A 
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Formulário completo para apresentação dos projetos 

Formulário simplificado para apresentação dos projetos 

TOR para identificação de áreas temáticas e teste de instrumentos de formulação de projetos 
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TOR para tratamento e disseminação de informações 
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TOR para auto-sustentação econômica e financeira do GTA -r- 
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TOR para mecanismo de internalização e repasse dos recursos 

r 
r 
r-: 
r· 
r 
r; 
·r; 
r 
,-.--: 

,' 

.-r-.1 
. ,..-: 

r-: 
r 
-r - ii - 

r», 

r= 
....r~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 



INTRODUÇÃO 

O Programa Piloto traz em sua concepção a necessidade de se demonstrar a factibilidade 
em harmonizar os objetivos econômicos e sociais aos objetivos ambientais no uso das Florestas Tropicais. 

r- 
Promover uma base para o desenvolvimento é disseminação da concepção sustentável à 

exploração economia das florestas é condição essencial para que se alcance as metas ambiciosas desse 
programa. 

A garantia de êxito dos sub-programas do Programa Piloto se amplia quando as soluções 
e proposições deles resultantes podem ser entendidas, usadas e compartilhadas pelas populações que ali 
vivem. 

e O sub-programa Projetos Demonstrativos tem como idéia central reforçar a capacidade 
desta sociedade para que ela própria e, em associação com o governo, desenvolva soluções factíveis para 
a conservação e o desenvolvimento da região amazônica, testando, aplicando, desenvolvendo ou 
disseminando métodos alternativos de gerenciamento e conservação dos recursos naturais, econômica 
social e ecologicamente sustentáveis. 

O caráter pioneiro deste princípio de associação governo/sociedade civil, faz prever que 
problemas poderão advir na condução deste projeto, até mesmo pela inexistência de modelos padrão para 
esta relação, o que exigirá, sem dúvida nenhuma, vontade política na superação dos impasses. Nenhuma 
ação de governo, por maior ou melhor que seja, pode sustentar o desafio de, simultaneamente, conservar 
e desenvolver a região. Este desafio s6 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 região. 

r-: 

r=: 

O sub-programa Projetos Demonstrativos Categoria A, será desenvolvido primeiramente 
na região amazônica, com recursos da ordem de US$ 25.000.000, dos US$ 30.000.000 acordados em 
Genebra. Destes, 80% serão para iniciativas da sociedade civil e 20% para instituições governamentais, 
a nível dos estados e municípios da região. 

Os US$ 5.000.0000 restantes serão alocados, posteriormente, em projetos na região da 
Mata Atlântica. 
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O PROJETO 

(, O PD/ A é um mecanismo financeiro de apoio às iniciativas inovadoras ou já consagradas 
pelas populações locais da Amazônia que contribuam com as bases do desenvolvimento sustentável 
econômico, ambiental e social da região. 

O Projeto irá propiciar o acontecimento de debates e articulações com as comunidades 
locais para definição de ações prioritárias, bem como a realização de assistência técnica na formulação 
das propostas e na implantação e implementação de projetos. 
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Serão desenvolvidos métodos e técnicas de difusão de informações, de forma a garantir 
as oportunidades de envolvimento da sociedade, como, também, reforçada a participação de organização 
com representatividade, capaz de agir como articulador entre os interesses e expectativas das organizações 
de base e os objetivos do Programa. 

(> 
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ANTECEDENTES 
/-..' 

O documento apresentado pelo Governo Brasileiro na reunião de Bruxelas, em março de 
1991. fez um primeira referência aos Projetos Demonstrativos con:i,o um subcomponente do.Programa 
Piloto, visando um conjunto de intervenções pioneiras dos Governos Estaduais e Federal em 9 das 21 
áreas da Amazônia Legal, consideradas críticas pela SUDAM. 

Em abril de 1991, no decorrer da elaboração de uma nova Versão do documento do 
Programa Piloto, à luz de uma análise dos projetos apresentados ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, 
identificou-se uma presença significativa de projetos oriundos de ONG's de base, de apoio e/ou de 
governo locais. Diante deste fato, o então Secretário de Meio Ambiente solicitou à equipe de preparação 
do Programa Piloto a elaboração de um projeto que abrigasse as diversas categorias de projetos de ONG's 
e governos locais. 

/ •.... 

Foi elaborada uma proposta de Projetos Demonstrativos, atendendo ao público meta, 
assim subdividido: categoria A, projetos encaminhados por grupos organizados de base, visando a solução 
de problemas ambientais localizados; categoria B, projetos elaborados por ONG's de apoio e/ou governos 
locais, visando a solução de problemas ambientais mais abrangentes, seja geograficamente, seja em 
termos da problemática abordada; categoria C, visando testar os vários sub-projetos do Programa Piloto 
(estruturais e demonstrativos} em três áreas críticas: Corredor de Carajás, Polígono Itaituba-Santarém 
Altamira e Região sudoeste do Acre. Os projetos da categoria C seriam ex~utados pelos governos 
estaduais e federal, em estreita associação com organizações da sociedade civil. 

No decorrer da missão de maio de 1991, o BIRD e a CEC sugeriram que fossem 
reduzidos os projetos Demonstrativos a apenas duas categorias: categoria A, reagrupando os projetos de 
ONG's de base, de apoio e de governos locais; categoria B, relativa às três áreas críticas supra 
mencionadas. 

( Na estrutura 16gica do Programa Piloto, os Projetos Demonstrativos A e B tornam-se 
contraparte fundamental dos projetos estruturaís.Ds últimos espelham as diversas políticas que o governo 
se propõe implementar com o Programa Piloto, os primeiros, constituem aplicações práticas destas 
políticas. Prevê-se que projetos estruturais e demonstrativos se realimentem mutuamente. 

Para melhor entender a associação governo/sociedade civil no Programa Piloto, convém 
visualizar, por um lado, o processo de redemocratização do país _que vem se confirmando desde o início 

- - 
da década de 80, e, por outro, pararelelarnente, a rápida evolução observada no tratamento das questões 
ambientais. 
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..• ~ .. O processo de redemocratização faz com que, por uma lado, cada vez mais, entidades 
da sociedade civil expressem abertamente seus pontos de vista e assumam um papel crescente através de 
formas associativas diversas. Por outro )ado, estados e municípios tem hoje maior espaço de 
autodeterminação e, este fato, também altera as relações preexistente entre governo e sociedade. 

Enquanto o Governo vai estruturando-se para _atender a questão ambiental, a sociedade 
civil também está organizando-se em torno dos mesmos temas. No decorrerdos últimos anos, inúmeras 
ONG's foram surgindo no país e na Amazônia legal, seja para atender diretamente a problemas 
ambientais localizados, seja em apoio a iniciativas de grupos de base: seringueiros, colonos, índios, 
pescadores, etc. 

( 

Em Jocais remotos da Amazônia Legal, surgem iniciativas de associações de base de todo 
o tipo com a preocupação de atender a demandas ambientais; estas iniciativas são frequentemente 
associadas à necessidade de alterar os modelos de produção prevalecentes na região, a fim de que se 
adequem melhor as restrições ambientais e possibilitem um uso mais racional e rentável dos recursos 
naturais. A noção de sustentabilidade econômico-social e ambiental permeia as iniciativas em curso. A 
crescente consciência ambiental da sociedade civil não se restringe apenas à preocupações de ação 
concreta, em resposta a problemas localizados. Evidencia-se nos debates que, em numerosos municípios, 
já influenciam processos decisórios que poderiam afetar negativamente o desenvolvimento da região, se 
mal projetados e/ou executados. 

,,, •... 

Ao considerar o PD/A como parte integrante do Programa Piloto· e, inclusive, dispor-se 
a Incluí-lo entre os primeiros projetos a serem avaliados e negociados, o BIRD e a CEE manifestam seu 
interesse em viabilizar a participaço da sociedade civil no Programa Piloto e comprovam sua disposição 
em assumir, em conjunto com as ONG's e o Governo Brasileiro, o pioneirismo do projeto e os riscos 
nele embutidos. Esta posição do GOB/BIRD/CEE em relação ao PD/A vem reforçando-se desde a missão 
de maio de 1991 e levou o Governo Brasileiro a avançar substantivamente na elaboração da proposta,. 
considerado os princípios de uma ação conjunta. 

,. ..... (. 

,,- 

Assim, o Governo promoveu desde o início, encontros e debates com as principais ONG's 
da Região, no decorrer da elaboração dos primeiros documentos. Por outro lado, as ONG's procuraram 
se estruturar num órgão de representatividade que resolveram chamar Grupo de Trabalho da Amazônia, 
que atualmente reagrupa cerca de 122 Organizações, inclusive entidades ambientalistas, de base e de 
apoio que atuam na Amazônia. Com esta organização, o GTA adquiriu legitimidade política e, além de 
se preocupar em viabilizar o PD/ A, estrutura suas bases para que possam ter participação efetiva nos 

.. outros segmentos do Programa Piloto. 

r-: 
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RJSTJFICA TIVAS 

,.- . 

A história dos projetos regionais recentes, com reduzida participação dos públicos alvos 
evidência poucos resultados e limitado alance dos objetivos. Este simples fato justificaria a inclusão de 
um programa fundamentado em projetos, emanados da própria população. Além do mais, vários 
segmentos da Sociedade Civil, políticos locais, ONG's e/ou outros grupos organizados, públicos e 
privados, tendem a procurar, cada vez mais, por si, alternativas de redução dos danos ambientais e/ou 
modelos inovadores de desenvolvimento sócio-econômico sustentado numa base local ou regiona]. Este 
Sub-Programa propõe-se a apoiar essas iniciativas, tornando-as viáveis e divulgando-as. Neste sentido, 
a idéia central é a de se testar e ampliar modelos de desenvolvimento sustentado que possuem um alto 
potencial de multiplicativo, se estruturando com base na experiência existente a nível de população. 
Novos sistemas de produção e novos arranjos de cooperação institucional devem emergir dessa 
experiência. A participação e a capacitação são dois princípios importantes para abordagem do Projeto 
Demonstrativo . 

- 

·- 

. r 
' Existe, nos diversos segmentos da sociedade, um enorme potencial de participação nos 

objetivos do Programa Piloto que, até agora, não encontrou formas de encaminhamento. Canalizar este 
potencial permitirá aproveitar a capacidade disponível, ora dispersa. A participação dos diversos grupos 
sociais não s6 enriquecerá o debate de modelos de desenvolvimento para a região (com base na avaliação 
crítica das experiências passadas) como levará a gerar e testar novas propostas alternativas de 
desenvolvimento. 

Nesta perspectiva, entende-se que os diversos grupos populacionais, residentes na região, 
não contituem um problema para a sua conservação mas que, ao contrário, detém a chave de muitas das 
soluções possíveis, em razão da sua própria experiência acumulada na região. 

( 

No decorrer dos últimos anos, vários grupos comunitários e ONG's tem trabalhado em 
ações diretas visando a redução dos impactos sociais e econômicos decorrentes da degradação ambiental. 
A maioria dessas iniciativas são de interesse e, realmente, contribuem para a resolução dos problemas 
locais, contudo, sofrem de restrições orçamentárias e os seus canais de financiamento são limitados. 
Somente as ONG's mais proeminentes têm acesso a ajuda financeira externa. 

1--. 

As experiências atuais de envolvimento das comunidades e ONG's em ações ambientais 
diretas também se ressentem de uma capacidade institucional reduzida e de uma dispersão de esforços. 
Por essas razões, está sendo implantado um Sub- Programa, que reforce essas iniciativas dentro da 
perspectiva global do Programa Piloto. Crescente consciência de que a participação mais estável e 
contínua da sociedade é condição básica para um desenvolvimento sustentado. O Projetos Demonstrativos 
representam uma forma concreta de se aprimorar a qualidade de vida da população. O modelo associativo· 
proposto para a sociedade civl e o Governo é certamente inovador, também vêm reforçar os 
compromissos oficializados pela Constituição federal de 1988. 
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Enquanto os projetos estruturais destinam-se a mobilizar as diversas instâncias 
governamentais no delineamento e aplicação de políticas mais consistentes e integradas para a região, os 
projetos demonstrativos "A" ao tomar exeqüíveis iniciativas e/ou propostas localizadas de intervenção 
ambiental das próprias organizações de base, além de subsidiar e ampliar a ação governamental,c riam 
novos mecanismos de resposta a problemática ambiental. Atualmente, poucas iniciativas da sociedade civil 
estão recebendo apoio. A razão de ser do PD/A está em ampliar significativamente o elenco destas 
iniciativas da própria sociedade, reforçando-as e viabilizando desta forma uma maior participação da 
população . 

,,. ..... r: 
' 

Ao mesmo tempo, justifica-se o PD/A pelo fato· de suscitar uma ativa troca de 
experiências entre projetos demonstrativos e estruturais, abrindo espaço para novas perspectivas de ação. 
Os projetos demonstrativos, por sua natureza, são um campo de experiência aplicadas, inovadoras. 
Enquanto o governo se propõe definir mecanismos mais adequados de atuação, através dos projetos 
estruturais, a socíedadd civil vai diretamente testar novas formas de intervenção para corrigir, ]ocalmente, 
situações ambientais críticas. Do intercâmbio a se estabelecer entre os executores dos projetos 
demonstrativos e estruturais, devem surgir novas perspectivas de atuação, ou, pelo menos melhorias 
mútuas das formas de intervenção do governo e da sociedade civil. 

,.. ..... 

Finalmente, os projetos demonstrativos, ao espalharem-se nos diversos estados e ao 
envolverem numerosos grupos de base, necessariamente leverão a urna crescente conscientização da 
população das regiões envolvidas no Programa Piloto. Ao elevar-se o grau de consciência da população, 
o PD/A, direta e indiretamente, contribuirá para que a própria sociedade cívil esteja em melhores 
condições de avaliar as políticas e de solicitar dos governos federal, estaduais e municipais, formas de 
atuação mais condizentes com as necessidades de um dessenvolvimento econômico-social e 
ambientalmente sustentável. Não haveria maneira de delinear este novo modelo de desenvolvimento sem 
associar a própria sociedade civiJ ao processo. 

Embora se tenha mencionado, até o momento, apenas a sociedade civil, o PD/A prevê 
abrigar também (no limite de 20% dos recursos alocados) iniciativas oriundas dos estados e municípios 
da região. Esta opção depreende-se do reconhecimento da descentralização do poder executivo e da 
necessidade de apoiar iniciativas localizadas, municipais ou até estaduais, até que as mesmas possam ser 
incorporadas nos Projetos Demonstrativos da categoria ·B". 

,-.. 
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OBJETIVOS 

O objetivo geral do sub-programa Projetos Demonstrativos, foi definido nos seguintes 
termos: 

"Identificar, adaptar, apoiar e disseminar atividades desenvolvidas pelas populações da 
Amazônia que favoreçam o desenvolvimento social e econômico no uso racional dos 
recursos naturais". 

r Os objetivos específicos podem ser assim descritos: 
r- (· 

(í) promover o apoio a projetos coletivos de diversificação das atividades produtivas 
das comunidades da Amazônia que me1horem o desempenho da renda familiar de 
suas populações e que consolidem as bases para o desenvolvimento sustentável da 
região, respeitando e valorizando o saber popular e· as potencialidades humanas e 
culturais dos diversos grupos sociais no contexto ambiental da região; 

(ii) promover o apoio a projetos que envolvam a conciliação entre a conservação da 
biodiversidade e o aproveitamento racional de recursos naturais da Amazônia; 

(iii) ampliar e fortalecer a base das entidades e comunidades da região para a elaboração 
e gestão de projetos; 

( (iv) disseminar o Programa e os resultados de experiências exitosas ao longo de toda a 
região, promovendo e incrementando o intercâmbio entre as diferentes entidades e 
comunidades da Amazônia; .,-.. . 

(v) promover a realimentação mútua das experiências exitosas entre o Projeto e os 
demais segmentos do Programa Piloto. 

,.·. 
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ESTRUTURA DE ADMINISTRAÇÃO DO PD/A 

r: 
r 

A operacionalização do "Projeto Demonstrativo - A" está sob coordenação da Secretaria 
Técnica. Compete a esta Secretaria Técnica: a coordenação, avaliação, análise, acompanhamento e 
aprovação do processo de implantação e implementação dos Projetos, assim como a articulação com os 
organismos governamentais e não governamentais e com técnicos dos órgãos financiadores para a 
viabilização do sub-programa Projeto Demonstrativo "A". 

.r: 

A Secretaria Técnica contará com um Comitê Executivo, um Grupo Operativo e uma 
estrutura de apoio a preparação de projetos. 

r- O Secretário Técnico será escolhido pelo Ministro do Meio Ambiente em articulação com 
as Organizações Não Governamentais. 

r> e· 
,...... Compete ao Secretário Técnico: 

r: - Articular-se com as demais Secretarias Técnicas do Programa Piloto; 

- Articular-se com organismos governamentais e com técnicos de Agências 
Financiadoras; 

- Articular-se com o GTA para apoio e desenvolvimento do PD/A; 

- Articular-se com as ONG's envolvidas com o PD/A; 

- Secretariar o Comitê Executivo do PD/A; 

( - Supervisionar e coordenar as atividades da ST do PD/A; 

r 
- Autorizar a liberação de recursos para as atividades e projetos aprovados do PD/A; 

r--- 

r-: 
- Elaborar e apresentar à Secretaria Executiva do Programa Piloto o Programa Anual de 
Atividades dentro das condições e prazos fixados; 

r· 

- Prestar contas à Secretaria Executiva da Comissão de Coordenação do Programa Piloto 
dos recursos recebidos nos moldes, condições e prazos fixados; 

8 
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r: 1. Comitê Executivo 

Compete ao Comitê Executivo: 

r: 
- Aprovar os critérios de elegibilidade e de seleção dos projetos, respeitadas as diretrizes 
técnicas definidas pela Comissão de Coordenação do Programa Piloto; 

r - Aprovar os procedimentos de apresentação, de aprovação e de acompanhamento e 
implementação dos projetos; 

- Aprovar e fazer publicar os manuais de operação e de elaboração dos projetos; 

r 
r r: 

' 
- Aprovar, a seu nível, a Programação Anual de Trabalho; 

- Aprovar os projetos; 

- Avaliar os relatórios semestrais técnico-fisíco e financeiro do progresso de andamento 
dos projetos; 

- Examinar e aprovar a relação de consultores para a estrutura de apoio a preparação de 
projetos. 

Será constituído paritariamente de: 

( 
. Secretário Técnico, que o presidirá, com direito somente ao voto de qualidade; 
. 5 especialistas, representantes de Não Governamentais; 
. 1 representante da Secretaria Técnica do IBAMA; 
. 1 representante da Secretaria Técnica do Projeto Ciência e Tecnologia; 
. 1 representante da Secretaria Técnica da FUNAI; 
. 2 tecnicos do Governo. r: 

r 
r 
r: 
r·, 

Os técnicos e especialistas deste Comitê devem ser de áreas de conhecimento das Ciências 
Sociais, Florestais, Economistas e Ambientais. 

9 

r· 
...f"'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



~ ----- ----...,..-;a,,_, 

r- 
'- r. ,..._ 
)- ... 

·r 2. Grupo Operativo (GOP) 
r 

r: 
r: 

O GOP é subordinado diretamente ao Secretário Técnico do PD/A e será encarregado da 
execução das ativida_des da ST do PD/A, estruturando-se em 3 áreas intimamente relacionadas: financeira, 
técnica e de apoio administrativo. 

r-: AJém disso contará com a assessoria de consultores eventuais agrupados de duas formas - 
Grupo de Análise de Projetos (GAP) e Grupo de Apoio l Preparação e Execução de Projetos (GAPEP), 
que formarão a estrutura de apoio à preparação de projetos. 

r 
r- 2.1. Compete à Área Financeira do Grupo Operativo: 

r - Elaborar e acompanhar a programação física e financeira do PD. 

r- 
- Analisar e monitorar os projetos quanto aos aspectos financeiros e físicos. 

- Elaborar e propor reajustes, quando necessário, dos manuais de elaboração de projetos 
e prestação de contas. 

r: 
- Orientar, com apoio dos consultores do GAPEP, os executores de projetos quanto a 
prestação de contas, administração financeira e acompanhamento físico dos projetos. 

r_ - Auxiliar os consultores do GAP nos aspectos físicos, financeiros. 

( - Treinar consultores e pessoal dos executores na administração financeira e 
acompanhamento físico dos projet~s. r 

r: 
r- - Manter atualizado o banco de dados quanto aos aspectos financeiros e físicos. 
,-... - 

r 

r' 
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2.2. Compete à Área Técnica do Grupo Operativo: 

- Elaborar a programação anual do PDIA. 

- Elaborar os mecanismos para apresentação de projetos. 

- Elaborar relatórios técnicos de avaliação do andamento dos projetos e do processo de 
' gerenciamento. 

"· - Realizar a pré-análise dos projetos e encaminhá-los ao GAP. 

- Acompanhar e monitorar o desenvolvimento técnico dos projetos. 

- Avaliar os pareceres do GAP e encaminhar os projetos à Comissão Técnica. 

- Encaminhar os projetos para reformulação ao GAPEP. 

- Definir em conjunto com os consultores do GAP e do GAPEP, os indicadores de 
acompanhamentos dos projetos. 

- Identificar consultores para constitulrem o GAP e o GAPEP, e submeter os nomes à 
Comissão Técnica. 

- Definir os termos de referência para as consultorias do GAPEP. 

- Orientar os consultores do GAP e GAPEP nos aspectos técnicos dos projetos. 

( - Promover treinamentos dos consultores e pessoal das organizações envolvidas com o 
PDIA, nos mecanismos de elaboração e execução de projetos. 

- Gerenciar a disseminação de informações e o banco de dados do PD/A. 
,,-.. . 

,,-.. . - Disseminar as experiências exítosas do PD/A. 

;-.... .: - Divulgar as atividades do PD/A. 
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2.3. Apoio Administrativo 

- Secretariar todas atividades da ST do PD/A. 

- ~anter arquivo dos documentos da ST. 

r 
r- 
r 
r- 
r-: 
,.-. 2. 4. Constituição do Grupo Operativo 

- Receber e fazer a triagem inicial dos projetos do PD/A. 

- Cuidar da infra-estrutura e do material da ST. 

r- C 
r O Grupo Operativo se constituirá de profissionais com perfis técnicos condizentes com 
r- as tarefas a serem desenvolvidas, assim qualificados e quantificados: 
r- 

Área Financeira - 1 Técnico Senior 
- 2 Técnicos Junior 
- 1 Secretaria 

r 
r: 

r 
r 

Área Técnica - 3 Técnico Senior 
- 1 Técnicos Junior 
- 1 Secretaria 

r- e: 
Área Administrativa - 1 Auxiliar Administrativo 

- 1 Secretaria 
- 1 Digitador 

r: 

2.5. Estrutura de Apoio à Preparação de Projetos 

2.5.1. Grupo de Apoio a Preparação e Execução de Projetos (GAPEP) 

r: 
r 
r: 

O GAPEP é um instrumentõ da Secretaria Técnica, assessor do. Grupo Operacional, 
constituído de consultores contratados para trabalhos específicos, para orientar e auxiliar as organizações 
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Não Governamentais da área abrangida pelo PD/A, na elaboração ou reelaboração de projetos a serem 

encaminhados para análise da Secretaria Técnica e formar recursos humanos a nível dos estados 

abrangidos pelo PD/A, assegurando-lhes capacidade técnica para elaboração e acompanhamento de 

projetos. 

A base do Grupo será constituído de técnicos ligados às ONG's nos Estados do GTA 

Regional. Estes técnícos serão treinados em todos os aspectos referentes à elaboração e acompanhamento 
de projetos no âmbito do PD/A. Os serviços destes técnicos serão pagos em função dos trabalhos por eles 
realizados, definidos previamente em Termo de Referência simples, elaborado pelo GOP, e previstos no 
Porgrama Anual da ST do 'PD/A. 

r» Buscar-se-á utilizar, na medida do possível, o mesmo Grupo de consultores para garantir 
a coerência e o acúmulo de experiência necessária para um trabalho deste tipo, totalmente inovador. Desta 
forma se terá urna certa continuidade e uma nova adequação às realidades locais, sem perda de urna visão 
de conjunto. ( 

r 
r: 
r- 

Os consultores do GAPEP deverão ter seus currículos analisados e aprovados pelo Comitê 
Executivo da ST do PD/A. 

r: 2.5.2. Grupo de Análise de Projetos (GAP) 

Os projetos encaminhados à ST deverão ser analisados entre outros aspectos, quanto a 
dois pontos fundamentais: 

r 
r: 

- sua adequação e factibilidade local e regional; 
- seu conteúdo técnico e proposta metodológica. 

( No que se refere ao primeiro aspecto é importante contar com consultores tecnicamente 
competentes, com vivência local e, se possível, com residência nos Estados abrangidos peJo PD/A. 

r 
r: 

Para o exame dos projetos, quanto ao segundo aspecto, deverá ser privilegiada, 
principalmente, a formação e experiência profissional, além da competência técnica específica. 

,,,..... 
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2.5.3. Mecanismos de Avaliação dos Consultores 

Os consultores do GAP e GAPEP serão avaliados anualmente pela Comissão Técnica da 
ST através de pareceres encaminhados por: 

r: 
r: - pessoa indicada pelo Secretário Executivo do Programa Piloto; 

- ONG's que tiveram seus projetos analisados; 

- Grupo Operacional que acompanham os trabalhos. 

Os critérios principais serão: 

a) capacidade de análise de projetos e da conjuntura em que se inserem; 
b) capacidade de diálogo com as populações envolvidas; 
e) competência técnica em assuntos específicos; 
d) clareza na exposição das idéias; 
e) cumprimento dos prazos estabelecidos. 

A substituição dos consultores será decidida pelo Comitê Executivo a partir de pareceres 
dos grupos acima referidos. 

( 
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OPERACIONALIZAÇÃO DO PD/A 

t. Definição de Áreas Temáticas Prioritárias 

r. Para identificar, avaliar e priorizar as áreas temáticas a serem contempladas no âmbito 
do Projeto, bem como testar os instrumentos de elaboração de projetos, serão desenvolvidos seminários 
que contarão com a participação de representantes das organizações de base, de apoio, ambientais e 
governos locais. 

r 
r 
r- 

r 
r- 

Estes seminários acontecerão em 11 Sub-regiões da Amazônia já identificadas como as 
mais significativas para implantação do Projeto. 

( As Sub-regiões são: 

r>, 

r-: 

Rio Branco - AC 
Altamira - P A 
Macapá-AP 
Manaus-AM 
Pedreiras - MA 
Marabá-PA 
Porto Velho - RO 
Santarém - PA 
Palmas -To 
Belém -PA 
Bico do Papagaio 

r 
r- 

( Ap6s a realização dos seminários, a Secretaria Técnica definirá as prioridades do PD/A, 
identificada por Sub-região, e promoverá o mecanismo de divulgação, tanto do projeto em sr, como das 
normas e critérios para inscrição, seleção e aprovação do projetos. r- 

Para a realização desta atividade inicial, estã previsto uso de recurso de pré-investimento, 
visto a sua importância dentro do Programa. 
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2. Disseminação de Informações 
,.-..._·- 

,,...._ 
t 

Na fase inicial do projeto é necessário que o enfoque dado à disseminação das 
informações seja conduzido de maneira a tomar conhecido o Projeto Demonstrativo/A na sua concepção 
e no seu alcance, ou seja, os resultados dos levantamentos realizados nos seminários. a escolha de áreas 
temáticas por região, os mecanismos a serem utilizados para apresentação dos projetos (Editais ou outros), 
e os critérios para elaboração, elegibilidade, seleção e aprovação dos projetos. 

. - 

Já na fase de execução dos primeiros projetos, o enfoque de disseminação das informações 
se torna mais abrangente, demandando a realização de encontros que propiciem o conhecimento de 
experiências exítosas passíveis de serem adotados por outros grupos, além dos problemas enfrentados. 

r- Tais oportunidades irão possibilitar a troca de informações que poderão também, a nível 
r> de governo, subsidiar novas propostas. 
~-. ( 
,.-. Embora o fluxo de informações deva ocorrer de maneira permanente, é importante 
,....__ destacar que abrange urna grande variedade de entidades e movimentos sociais da região Amazônica, que 
r-- se apresentam diferenciadas, a nível das atividades que desempenham e a nível educacional, com fortes 
,...._ conotações sub-regionais. 

Diante disso, cabe estabelecer um modelo de tratamento de informações que deverá 
estruturar-se em dois grandes segmentos: 

,-. ' 

a) O primeiro, se refere ao desenvolvimento de bases de dados referendais, factuais e 
numéricas que propiciem suporte de informações para as atividades de análise, 
acompanhamento e avaliação dos projetos apresentados à Secretaria Técnica do 
PD/A. Os dados que deverão alimentar estas bases serão decorrência dos processos 
de execução das atividades do Projeto. Estas bases estarão disponíveis aos gestores 
do Programa Piloto e do PD/A e as organizações participantes deverão estar 
envolvidas nas ações de geração, de divulgação e de intercâmbio das informações 
requeridas. Nesse contexto, a questão da adequação das linguagem, bem corno os 
canais de comunicação a serem adotados serão fundamentais. 

r-. 
b) O segundo, refere-se ao desenvolvimento de bases de dados de acompanhamento da 

execução dos projetos propriamente dito, nos seus aspectos técnicos, físicos e 
financeiros, devendo possibilitar a reorientação no gerenciamento do processo e 
eventual correção de objetivos e metodologia dos projetos no que se fizer necessário. 
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É importante enfatizar que um modelo de tratamento de informações para o PD/A não 
poderá estar fechado, haja vista que o processo de execução das suas atividades é dinâmico, diversificado 
e apresenta estreitas interfaces com os Projetos Estruturais. Nesse sentido, os re1at6rios semestrais da 
Secretaria Técnica do PD/A, após submetidos à Secretaria Executiva e aprovados, serão adaptados para 
divulgação ampla, publicados e distribuídos aos outros segmentos do Programa Piloto, à clientela do 
PD/A, a outras entidades interessadas e aos principais meios de comunicação na Amazônia. Pará facilitar 
a disseminação de experiênclas inovadoras, estes relatórios conterão relação dos documentos disponíveis 
sobre os resultados dos projetos. 

Além disso, a Secretaria Técnica estimulará e promoverá a disseminação ampla dos 
resultados mais promissores dos projetos apoiados através dos meios de comunicação mais apropriados 
para cada tipo de projeto (publicações técnicas, imprensa escrita, rádio, televisão, apresentação em 
congressos ou seminários, reuniões tipo "workshop", etc.). 

Como peça chave na avaliação e divulgação dos resultados dos projetos, a Secretaria 
Técnica, com o apoio do GTA, promoverá reuniões tipo "workshop" periódicas para apresentação e 
discussão dos mesmos. As reuniões serão organizadas por tema. Representantes dos projetos estruturais 
serão convidados a participar destas reuniões. Os relatórios sobre os workshops serão amplamente 
divulgados. 

O modelo deverá ter, pois, dois grandes níveis: 

(i) GERAL - Base de dados gerencial-administrativa referente aos projetos, constituído 
por: 

- Base de Dados Referencial-Técnica (demanda potencial, desempenho dos projetos 
estruturais, listagem de consultores relacionados ao PD/A, pesquisas em curso 
etc.); 

- Práticas e relatos (o que se fez e o que se disse) este material pode estar 
registrado em vários suportes organizados de maneira que permita sua imediata 
recuperação; 

Instrumentos de comunicação/informação - levantamento dos meios de 
comunicação que podem ser adotados nos processos comunicacionais do PD/ A, 
como por exemplo rádio, jornal, calendários, etc. Outros podem ser apontados 
pelos executores dos projetos em função das suas realidades locais. 
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(ii) ESPECÍFICO - Aqui se trabalhará a informação necessária dentro dos projetos e sua 

articulação com outros demais, quando necessária. 

Para a fase inicial da concepção dos modelo de disseminação e de tratamento de 
informações está previsto um recurso de pré-investimento para a execução de estudo que forneça as 
melhores formas de trato da questão. 

A execução da fase subsequente irá ocorrer já como investimento, devendo estar 
contemplada nos projetos. 

3. Participação das Não Governamentais 

(. 

O desenvolvimento sustentável, tal como vem sendo proposto pelo governo, s6 irá além 
da ret6rica se incorporar efetivamente a problemática social. O uso sustentável dos recursos naturais e 
a proteção do meio ambiente s6 se dará com a participação da população nas decisões, visando urna 
consciência de co-responsabilidade, 

,. •.... 
A participação da sociedade civil, através de suas organizações, possibilitará uma maior 

eficácia do Programa Piloto como um todo, na medida em que viabiliza: 

- planejamento das ações a partir das necessidades e da problemãtica corno são sentidas 
pelas populações; 

- envolvimento das organizações da sociedade civil na elaboração e implementação de 
projetos comunitários; 

( 
- difusão de experiências exitosas, que estão sendo desenvolvidas pelas comunidades e 
organizações; 

- apoio aos trabalhos da ST do PD/A, a nível sub-regional, garantindo que seja difundido 
amplamente. 

!"-. . O PD/ A traduz esta posição na medida em que apoia efetivamente a organização da 
sociedade civil, tornando suas entidades parceiras no processo de constituição deste novo 
desenvolvimento. Estabelecer um processo que viabilize a crescente participação das organizações 
implica, num primeiro momento, investir no seu fortalecimento, o que ocorrerá, naturalmente, quando 
da implementação dos Projetos. ,-. . 

f 

.- Nesse processo o fortalecimento de uma organização representativa capaz de exercer o 
fundamental papel de articulador se faz imprescindível para que o Governo, neste Projeto, atinja os seus 
objetivos. 
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. ;,-.. GERENCIAMENTO DO PROJETO 

r 
r: 

1. Apoio à formulação de projetos 

í'""' ' Realização de atividades de capacitação (cursos, seminários, encontros regionais), a ser 
prontamente iniciado junto à potencial clientela do PD/A. Estas atividades incluirão a divulgação do 
projeto e explicitação dos procedimentos, tais como preenchimento dos formulários, forma de 
funcionamento do PD/A, prestação de contas, relatórios técnicos, monitoria e avaliação. Estas atividades 
permitirão também estabelecer mecanismos de interlocução do GTA (ver Item 7), como elo de apoio do 
PD/A, nos estados e/ou regiões. As atividades de capacitação estarão a cargo da Secretaria Técnica e 
contarão com o apoio de especialistas. 

r>. 

2. Apresentação das Propostas 

2.1. Critérios de Elegibilidade: 

As entidades interessadas em obter recursos do PD/ A deverão formalizar o pedido em 
correspondência assinada por seu dirigente ou representante legal, dirigida à Secretaria Técnica do PD/A 
e/ou Secretaria Executiva do PP. Os pedidos, acompanhados dos formulários preenchidos, deverão ser 
entregues na Secretaria Técnica do PD/A nos prazos definidos nos editais. 

,,....._ 
Antes de serem submetidos a avaliação por técnicos especializados, os projetos 

apresentados ao PD/A serão examinados pelo Grupo Operativo da Secretaria Técnica para verificar se 
atendem aos seguintes critérios formais de elegibilidade: 

( 
'-- a) Apresentação por entidades brasileiras que: 

/'-' 

(i) Tenham no mínimo um ano de existência legal no último dia previsto para 
apresentação de propostas no edital respectivo; 

(ii) Não tenham fins lucrativos, exceto no caso de cooperativas.associações.calxas 
agrícolas e fundações de pequenos produtores; 
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' (iii) Tenham experiência comprovada no desenvolvimento de projetos voltados à 
sustentabilidade ecológica e/ou na implementação de projetos junto a 
populações locais na Amazônia Legal; 

(iv) Não estejam inadirnplentes junto ao PD/A. São consideradas condições de 
inadimplência as seguintes: 
. o proponente não estar com suas prestações de conta em dia com o PD/A; 
' . o proponente não cumprir e não justificar as metas propostas nos projetos 

anteriores; 

... 

,--. ' 
r: b) Enviem o formulário padronizado completo (para projetos médios e grandes) ou 

simplificado (para projetos pequenos), conforme o montante solicitado (vide 
categorias definidas mais adiante); r: 

(· 
e) Tenham cronograma de execução de até três anos de duração (fases posteriores 

podem ser previstas, porém nenhum projeto será financiado por mais de três 
anos); 

r 

d) Apresentem projetos num total de recursos não superior ao equivalente de 
US$200.000, por projeto, na época da apresentação, e recursos totais acumulados 
de projetos de uma mesma entidade proponente não superiores a US$600.000, 
durante os três anos de execução do segmento; 

e) Especifiquem as outras fontes de financiamento para contrapartida, de pelo menos 
15% do custo totaJ dos projetos com custo totaJ entre USS 15.001 e US$ 
100.000, e de 25% do custo dos com custo total entre US$ 100.001 e US$ 
200.000; 

( 
f) Assumam que os recursos do PD/A não poderão ser utilizados para contratação 

de pessoal, a qualquer título, exceto de serviços de terceiros, diretamente 
vinculados à execução do projeto; 

g) Encaminhem a documentação básica descrita a seguir caso o projeto inclua obras: 

r= 
(i) projeto detalhado indicando áreas e dependências a serem construidas ou 

ampliadas; 
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(ii) informações sobre o tipo de construção a ser realizada (madeira, alvenaria, 
etc.); 

(iii) estimativa de custos e prazo de execução, com o respectivo cronograma físico 
financeiro da obra; 

·· (iv) documentação comprobatória de propriedade ou posse do terreno; e . 
(v) localização, com endereço completo, onde será construida/ampliada a unidade. 

h) Estejam em consonância com a legislação em vigor, inclusive a legislação 
ambiental; 

Uf/~ ,-,_1e,..~c'~ 
i) Observações em relação a taxas de administração, está sendo elaborado um 

estudo. 

No caso de projetos que não atenderem aos critérios formais de elegibilidade, a Secretaria 
Técnica do PD/A informará a entidade solicitante, com as devidas justificativas. 

2.2. Critérios de Seleção: 

Ap6s a triagem inicial as propostas elegfveis serão encaminhadas para análise do Grupo 
de Análise de Projetos (GAP). A proposta será submetida a dois técnicos especializados para emissão de 
parecer "ad hoc" no prazo de 20 dias (Anexo - Manual do Parecerista). Os pareceristas não deverão ter 
vínculo pessoal ou profissional com a entidade proponente. Apenas em caso de discordância de opiniões, 
será necessário um terceiro parecer. Neste caso o parecer será feito em caráter de urgência para não 
comprometer o processo de análise. Como roteiro para análise técnica serão adotados critérios de 
seleção, acompanhados de comentários e pontuações, referentes ao conteúdo e à forma dos projetos. 

2.2.1. Aqueles referentes à forma são: 

(í) Definição clara de metodologia adequada aos propósitos do projeto; 
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. ,-.. 
(ii) Capacidade técnica e administrativa da entidade proponente para execução do projeto 

proposto; 
·r 
=r> 

(iii) Adequação das ações de monitoramento internas ao projeto; 

r 
r (ív) Adequação dos custos da inovação proposta à realidade regional; 

2.2.2. Os critérios referentes ao conteúdo são: 

(i) Relevância quanto à sustentabilidade ambiental, econômica e social; 

r: (ii) Envolvimento da população local no planejamento e desenvolvimento do projeto; 

(íii) Contribuição à capacitação institucional e social; 

(iv) Potencial multiplicador do projeto; 

r 
{v) Incentivarem a aplicação de tecnologias apropriadas; 

(vi) Serem, na medida do possível, autosustentãveis; 

(vii) Serem de demonstrada viabilidade social. 

r 

r» 

r 
r 
r: 

( 

Cada técnico especializado deverá emitir um parecer conclusivo escolhendo entre as 
seguintes alternativas: recomendado fortemente, recomendado sem condicionamento, recomendado com 
condições, não recomendado. As eventuais condições deverão ser explicitadas. Quando essas condições 
implicarem em modificações de conteúdo, o projeto deverá voltar ao técnico especializado para 
comprovação do cumprimento das exigências. Caso as condicionalidades sejam referentes à questões de 
forma, o Grupo Operativo poderá observar seu cumprimento, sem necessidade de voltar ao técnico 
especializado. 

r- 

r: 
r- 
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2.3. Areas Preferenciais de Atuação: 

As áreas preferenciais de atuação para financiamento são: 
r 
r: 

- Desenvolvimento e difusão de processos e técnicas para o aprimoramento dos recursos 
naturais não tradicionais e aperfeiçoamento do aproveitamento dos recursos tradicionais. 

- Desenvolvimento de processos de educação ambientai a nível comunitário; 
r: 
r: 

- Saneamento básico e reciclagem de resíduos a nível comunitário; 
r 
r- - Recuperação de áreas degradadas com sistemas agroecológicos; 
r 
r 
r: 

- Desenvolvimento e difusão de processos e técnicas de produção e comercialização que 
gerem maior venda a nível do produtor e menor pressão sobre os recursos naturais; 

r- - Estudo e recuperação do saber tradicional das comunidades; 

- Organização comunitária visando a proteção e controle do meio ambiente; 

- Identificação de opções tecnológicas para solução de problemas pontuais. 

r: 
r 

3. Reformulação de Projetos 

r 
( 

Realização de atividades de reformulação de projetos, considerados como iniciativas 
interessantes, mas que não contam com a formatação adequada às características do segmento. Os projetos 
assim considerados serão factíveis de virem a ser apoiados com assistência técnica para seu 
aperfeiçoamento. 

,. 

r: 
r=, 

Nas fases de elegibilidade, análise técnica e mesmo na decisão de aprovação das propostas 
podem ser recomendadas as reformulações dos projetos que apresentem mérito, mas necessitem de 
pequenos ajustes de forma e/ou conteúdo. Nesta situação o Grupo Operativo contactará o interessado e 
orientará a reestruturação do projeto, para o que, poderá, ser mobilizada consultoria do GAPEP para a 
revisão da proposta. 

23 
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,r 4. Classificação e Aprovação dos Projetos 
-.: 
r: 
("" 

A partir dos pareceres, o Grupo Operativo classifica as propostas conforme critérios de 
aprovação final. Os pareceres emitidos pelos especialistas serão consolidados pelo Grupo Operativo, com 
suas respectivas análises, para submissão ao Comitê Executivo, que tomará as decisões sobre aprovação 
e financiamento. 

Prioridades específicas para financiamento em cada semestre, definidas em termos de 
ãreas temáticas, metodologias, áreas geográficas ou tipos de entidade executora, poderão ser fixadas pela 
Secretaria Técnica do PD/A. Além destas prioridades, o Comitê Executivo poderá levar em conta, em 
suas decisões outros critérios tais como, limites de percentuais para entidades governamentais, condições 
estabelecidas pelos pareceristas, pela Secretaria Técnica ou pelo próprio Comitê e, finalmente, 
desempenho do proponente em projetos financiados anteriormente. 

r: 
( 

5. Implementação dos Projetos 
r 
r Para assegurar uma correta implementação dos projetos, foram estabelecidos os seguintes 

critérios técnicos e financeiros: Os recursos serão administrados segundo os procedimentos próprios do 
mecanismo finaceiro a ser escolhido, adequados ao PD/A. 

r-: 
Por ocasião da aprovação do projeto, o PD/A encaminhará aos órgãos ou entidades os 

seguintes documentos: 
r: 

(a) cópia do documento do projeto devidamente assinado; 

r: (b) cópia dos documentos orçamentários e financeiros; 

( 
(e) formulários referentes à Prestação de Contas; e 

r: 
(d) roteiros para apresentação de relatórios. 

r 
Os recursos transferidos ao projeto deverão ser movimentados em conta bancária 

especffica, onde serão creditados. O valor do projeto, para efeito de liberação, será corrigido conforme 
procedimentos a serem previamente estabelecidos pelo agente financeiro a ser. definido, a partir da data 
de seu recebimento. 

r 

r· 
r 
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,- 

Havendo necessidade de alteração do orçamento ou cronograma, o executor do projeto 
deverá solicitar, previamente à Secretaria Técnica. a modificação pretendida por escrito, justificando-a. 
Alterações de até 10% dos recursos totais do projeto, até um teto de US$ l.000 estarão dispensadas de 
solicitação prévia. 

r: 

Caso o prazo de aplicação for superior a um ano, o projeto terá a eventual continuidade 
de financiamento durante cada ano adicional condicionada à avaliação do resultado do ano anterior e à 
disponibilidade de recursos. 

,- A liberação de parcelas, a partir da segunda, estará condicionada à apresentação de 
relatório de execução físico/financeira da etapa anterior. Caso a liberação dos recursos seja efetuada em 
desembolso único, a apresentação do relatório far-se-ã no final da vigência do projeto, compondo a 
respectiva prestação de contas. ,,.- 

,-.. 

,. ..•.. 

O Grupo Operativo analisará os relatórios de execução e, periodicamente, fará vistorias 
técnicas, apresentando os respectivos relatórios concJusivos em relação à liberação das parcelas 
subseqüentes do projeto a Secretaria Executiva e Comissão de Coordenação do Programa Piloto, 
disponibilizando todas as informações ao sistema de monitoria e avaliação do PP. Na hipótese do órgão 
ou entidade não apresentar o re1at6rio parcial ou apresentá-lo com irregularidade, ou ainda, se o relatório 
de vistoria concluir pela não liberação da parcela subseqüente, a Secretaria Técnica suspenderá tal 
liberação. 

/'-.. 

Serão suspensos os desembolsos de recursos aos proponentes dos projetos no caso de 
descumprimento das obrigações assumidas. Os executores deverão reembolsar ao PD/A, imediatamente, 
a totalidade do montante desembolsado, na hipótese de não cumprimento das obrigações assumidas. 

( 
6. Monitoria e Avaliação 

,.-. 
O conjunto de atividades de monitoria e avaliação do segmento PD/A visa a duas 

finalidades básicas, distin~. porém complementares: a) garantir o fluxo de informações .signiflcativas 
necessárias para a eventual reorientação de projetos executados e do pr6prio segmento PD/A (finalidade 
interna) e b) garantir o uso correto e adequado dos recursos alocados (fina1idade externa). 

/' •.•. 

1-- 
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Os procedimentos de monitoria e avaliação do PD/A deverão levar em conta as 
especificidades que o distinguem de projetos convencionais de governo ou de investimento. Entre elas, 
destacam-se sua natureza inovadora e experimental, seu caráter demonstrativo (o que implica avaliar seu 
impacto), o estatuto não-governamental de grande parte de sua clientela, as dimensões reduzidas de 
muitos dos projetos, a dispersão geográfica em áreas que possuem infra-estrutura precária, a enorme 
diversidade de projetos em termos de objetivos e métodos e, finalmente, o peso dado à participação da 
população local. ·· 

- r». 

.. ,,- 

Por monitoria, entende-se a supervisão, o acompanhamento e a fiscalização da execução 
física, financeira e técnica com o fim de verificar o cumprimento dos cronogramas estabelecidos, de todas 
as normas legais e administrativas pertinentes e da qua1idade técnica dos projetos. Por avaliação, entende 
se a verificação do grau em que as atividades estão atingindo os objetivos gerais e específicos, a forma 
como a gestão do segmento está sendo conduzida de modo a permitir a retroalimentação e o reajuste e 
os impactos gerados na sua implementação. 

r- 

A execução será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Técnica do PD/A e pela equipe 
da Secretaria Executiva do Programa Piloto, que poderão também, para isto, utilizar-se de consultores 
"ad hoc" e orgãos repassadores de recursos. Para cada projeto serão adotados, entre outros, os seguintes 
procedimentos, cabendo ~: 

r: (a) Secretaria Técnica do PD/ A: 

,,. ..•. 
1 - anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

convênio; 

,,. ••.. _ 

2 - elaborar ou supervisionar a elaboração dos relatórios de vistoria, conforme roteiro 
definido pelo PD/ A; e 

r- (_ 
3 - elaborar relatório final de avaliação técnica, conforme roteiro definido pelo PD/A 

que será colocado a díposição da Secretaria Executiva do PP. 

(b) Entidade Executora: 

,,...._ 
1 - apresentar relatórios para a liberação das parcelas subseqüentes à primeira; 

r- 
2 - elaborar um relatório conclusivo ao término do projeto, conforme roteiro fornecido 

pelo PD/A; e 

r: 26 
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3 - manter disponível os projetos, contas e relat6rios tanto para Secretaria Técnica como 
para o sistema de monitoria e avaliação do PP. 

,.: 
O PD/A estabelecerá, quando julgar necessário, procedimentos adicionais para o 

acompanhamento dos projetos, visando assegurar o desenvolvimento adequado dos mesmos, sendo que 
a entidade executora deverá prestar total cooperação para o cumprimento deste propósito . . 

Os executores dos projetos deverão permitir à Secretaria Técnica do PD/A e à Secretaria 
Executiva do PP, a qualquer época, o exame dos dados, bens, obras e instalações relacionados à execução 
do projeto, prestando informações a respeito de toda e qualquer solicitação feita. 

( 

Quando os projetos envolverem publicações, os executores deverão, além de dar o crédito 
a MMA e ao PD/A como agente financiador, a eles destinar 10% dos exemplares editados, até o limite 
de 100 c6pias. Aqueles que resultarem na produção de vídeos, filmes ou outros produtos audiovisuais 
também deverão incluir o crédito ao MMA e PD/A como agente financiador, destinando-lhes duas cópias. 

A Secretaria Técnica do PD/A deverá analisar e emitir parecer conclusivo à vista da 
documentação apresentada, com as observações julgadas importantes ao perfeito esclarecimento dos fatos 
e colocar-se a disposição para as auditorias independentes existentes. A prestação de contas deverá ser 
examinada quanto: 

(a) à conformidade de aplicação regular dos recursos repassados pelo PD/A bem como 
à contrapartida de recursos próprios exigida; 

r: 
(b) à compatibilização dos custos apresentados pelas obras e/ou serviços executados e os 

bens adquiridos; e 
( 

(e) ao fiel cumprimento do objeto do projeto. 

Na falta de prestação de contas no prazo estabelecido e/ou não cumprimento .de diligências 
determinadas, a Secretaria Técnica do PD/A tomará as providências administrativas cabíveis e as 
encaminhará a Secretaria Executiva do PP. Os documentos comprobatórios da realização das despesas 
deverão ser arquivados no órgão ou entidade, durante cinco anos, à disposição dos órgãos incumbidos . . . 
da fiscalização e controle. 

r: 
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Os executores de projetos com duração superior a um ano devem apresentar, a1ém dos 

relatórios trimestrais e final, um relatório "mid-term" contendo um balanço dos avanços obtidos até o 

momento. Devem ser anexados todos os trabalhos produzidos no âmbito do projeto, ou a seu respeito, 
publicados ou não. 

Os relatórios finais de cada projeto devem apresentar, além de uma explicação completa 
das metodologias <utilízadas, ajustes rea1izados e resultados alcançados,· todas as Informações, 

' considerações e recomendações a respeito da sua replicabilidade em outros contextos. Devem ser 
anexados todos os trabalhos produzidos no âmbito-do projeto, ou a seu respeito, publicados ou não. 

r: 
A cada semestre a Secretaria Técnica do PD/A apresentará à Secretaria Executiva um 

relatório operacional que conterá, entre outras, as seguintes informações relativas ao semestre 
imediatamente anterior: 

(i) relação dos projetos concluídos e seus principais resultados; 

(ii) relação dos projetos em implementação e o estágio em que se encontram, inclusive 
em relação aos Órgãos e entidades que se encontram inadimplentes em relação ao 
PD/A; 

(iii) dados estatísticos relativos à concessão de financiamentos . a nível institucional e 
setorial; 

(iv) avanços técnicos e científicos alcançados; e 

(v) dificultades administrativas e técnicas enfrentadas. 

( 
7. Mecanismos de Interlocução do GT A 

r: 
r: 

7 .1. Considerações Gerais 

A discussão nacional e internacional sobre a Amazônia, bem como as diversas propostas 
de ações governamentais para a região, Jevaram as entidades da sociedade civil a se organizarem no 
Grupo de Trabalho Amazônico {GTA) - uma sociedade civil sem fins lucrativos, apartidãria, com os 
seguintes objetivos: 
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. ,-- a) Manter uma rede permanente de intercâmbio de informações relacionadas com a 
execução de atividades direcionadas à defesa da Floresta Amazônica e dos povos que 
nela habitam; 

b) Acompanhar e propor mecanismos de participação no acompanhamento e avaliação 
do "Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil"; 

' e) Articular e organizar os movimentos autênticos da sociedade civil para que discutam, 
acompanhem e participem das ações sócio-ambientais desenvolvidas na Amazônia; 

d) Ativar um mecanismo de interlocução que dê voz à demandas da sociedade civil, na 
definição das políticas governamentais na Amazônia; 

,, .... 
e) Consolidar os mecanismos de participação das populações locais no planejamento, 

monitoramento e execução das políticas de desenvolvimento para a região; 

t) Analisar, discutir e acompanhar Programas Governamentais nos seus aspectos 
dirigidos para a Região Amazônica. 

I"' 
O GTA está organizando em grupos regionais, cuja coordenação e secretaria executiva 

regional, é exercida voluntariamente por uma organização filiada da sub-região .. A coordenação geral é 
exercida pela Diretoria do Conselho Deliberativo, cuja secretaria executiva está instalada em Brasília. 

A necessidade da sede do GT A se localizar em Brasília decorre da sua função de 
articulação política, impondo um diálogo constante, principalmente com os poderes executivo e 
legislativo. 

( A presença em Brasília permitirá que o GT A venha a ser uma importante fonte de 
informação das entidades da região à respeito das políticas de desenvolvimento. 

Para sua constituição, além do esforço das organizações da região, o GTA contou com 
o apoio governamental através da então SEMAM-PR, hoje Ministério do Meio Ambiente e, do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (P:NUD). 

Este fato evidencia que, no momento, a população regional, embora dotada de vontade 
e clareza política, pela suas condições naturais, ainda necessita de apoio as su~ organizações para tomar 
se um parceiro capaz de desenvolver com o governo o PD/A. 
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O GTA no contexto do projeto, é fundamental, na medida em que não constitui uma 
superposição às organizações já existentes, sendo principalmente um canal de expressão e uma forma de 
organização de um significativo conjunto de entidades da sociedade civil regional. 

7 .2. Funções Específicas 

. r- 
1. Articulação das ONG's regionais. 

2. Apoio à descentralização de algumas ações da ST do PD/A. O GTA será acionado 
para contribuir com a ST nas seguintes ações: 

. Difusão do chamamento de projetos; 

. Organização das reuniões de problematização; 

. Participar na organização de treinamentos; 

,-.. 
. Auxiliar no processo de acompanhamento e conciliação de projetos; 

. Intercâmbio e disseminação de eficiências. 

7 .3. Regionais do GTA 

/*'. 
Constituídos: 

e· DENOMINAÇÃO LOCAL SEC.EXEC.REGIONAL 

1. GTA-Acre Rio Branco CTA-Centro dos Trabalhadores da Amazônia 

2. GTA-AJtamira Altamira-PA MPST - Movimento pela Sobrevivência 
das Transamazônica 

r-. 
r>: 

(' . 

. r· 
r-: 
r,: 
r- 
_r_·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 

3. GTA-Amapá Macapá-AP STIEA-AP - Sindicato dos Trabalhadores da 
Indústria Extrativista do Amapá 
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ll., • 
4. GTA-Amazonas Manaus-AM CPT-AM - Comissão Pastoral da Terra - 

Amazonas 

5. GTA-Babaçú Pedreiros-MA ASSEMA - Associação dos Assentados do 
Maranhão 

6. GTA-Carajás Marabá-PA CEPASP - Centro de Educação, Pesquisa, 
Assessoria Sindical e Popular 

7. GTA-Rondônia Porto Velho-RO INDIA - Instituto de Pesquisa e Defesa 
da Identidade Amazônica 

8. GTA-Santarém Santarém-PA GDA - Grupo de Defesa da Amazônia 

r. 
', 9. GTA-Tocantins Palmas-TO GAIA - Associação de Conservação do 

Meio Ambiente e de Produção Integrada 
de Alimentos do Amazonas 

10. GTA-Belém Belém-PA SPDDM - Sociedade Paraense de Defesa dos 
Diretos do Mundo 

11. GTA-Bico do Papagaio-TO - a definir 

8. Mecanismos de Internalização dos Recursos 

( 
Este ítem será desenvolvido através de um estudo de pré-investimento, que buscará 

encontrar uma forma que melhor viabilize a captação e transferência de recursos. 

r: 
O estudo de alternativas prováveis deverá contemplar uma análise aprofundada do Fundo 

Nacional do Meio Ambiente - FNMA e das medidas necessárias capaz de habilitar o Fundo para o 
desempenho desta função. 

r-. 
I""". 

,.--:_ 

r-· 
r: 
r-. 

{'_ 

r- 
.r- ~~~~~~~~~ 
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RISCOS 

r: 
O presente Projeto foi formulado de forma a evitar riscos que viessem a comprometer 

de maneira definitiva, a obtenção de seus resultados. 

- Contudo foram detectadas algumas situações que, por serem exógenas, poderão alterar 
' o curso previsto no desenvolvimento das atividades, que são: 

- Mecanismos de desembolso, internalização e repasse dos recursos não demonstrarem 
a eficiência e eficácia necessárias; 

( 
- Descontinuidade do trabalho gerada por mudanças de Governo e alteração de equipes 
envolvidas; 

,,-. 

r» 

- Burocratização excessiva na estrutura do Programa Piloto e consequentemente no PD/A 
para implantação dos Projetos; 

I" 
- Dificuldades de articulação na parceria Governo/Sociedade Civil; 

- Dificuldades de compor equipes com experiência na implementação das ações do 
Projeto; 

r- 
- Frustação de expectativas geradas na população pela demora dos repasses dos recursos; 

- Fragilidade das Organizações de base para gerenciar a execução, a aplicação dos 
recursos, a prestação de contas, etc; 

( 
r: - Inexperiência da organização articuladora - GTA, na função que irá exercer, por ter 

sido recentemente criada e, vulnerabilidade de sua Secretaria Executiva, pela 
dependência financeira do Governo; 

r,: 
- Amplitude e dificuldades de acesso da Região, associada a diversidade de propostas. 

, ••..... A Secretaria Técnica e a Comissão de Coordenação deverão estar atentas a possibilidades 
de ocorrência destes riscos no sentido de envidar esforços para contornar e/ou minimizar os impactos 
deles decorrentes. 
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SUll-PROGRAMA PRO.TETO DEMONSTRATIVO PD/A AMA7..ÓNIA uss 1 PO/A MATA ATLÁNTICA USS 1 TOTAL uss l 
1) Criação e funcionamento da Secretaria T~nica (Comilc! Executivo) 160.000 ,o.ooo 200.000 

Atividades 
• Realwiçâo de reuniões 

Diárias e passa(!ell~ Sub-total 60.000 
Material de conJumo . 

• Apoio Administrativo Sub-total 100.000 
Pes&o•I 82.800 
Material de Consumo 9.200 
Equipamento 8.000 

2) ERtrutun de Prepanção de Projeto 570,000 130.000 700.000 

Atividades (GAP e GAPEP) 
• An4lise de Projetos 
• Elaboraçio de Pareceres 
• Apoio para elaboraçin de Projetos 
• Apoio I execução de Projdos . 
- Reali?.aç1o de Encontros Re,:ionais 
• Capacitação e treinamento dns Tknieos Joeai~ 

3) Chamamento de Projetos 80.000 20.000 100.000 

Alividadew 
• Editais e outros 48.000 
• U1n dos meios de oomunic1u;lin e11crita e í•l•d• 32.000 . 

4) Revisão, Sel~io e Financiamenlo 23.500.000 4,500.000 211.000.000 

4.1. Financiamento de Projetos Sub-total 22. 732.(,()0 
' · • OpcRçio deffJ)llssc Parcial 1 22.107.400 

• 011anização ínterlocuton - GTA Parcial 2 625.200 
·-··· -· ··----·· - Sub-.total 767.400 - 
4.2. Revido e seleção de Projetos 

Atividades· (GÔP) 
. - ... 

·• ti~pesas cem pessofl 507.600 
- D~pém de 'deslocamenlo 189.000 
- Matetitl1 de C:onsumo 8.800 
• Equi;;..m~tos 17.000 
• Servi~s de Terceiros (mtnu1enção, J'uhlicaçõe5, vfdM!) 45.000 

5) Monilor'i1 e Avaliação 690.000 310.000 1.000.000 
1 

(GOP), , " 
" . . - 

"' .... .. TOTAL G1':RAI, 25.000.000 S.000.000 30.000,000 
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SUB-PROGRAMA PROJETOS DEMONSTRATIVOS TOTAL PD/A AMAZÔNIA PD/A MATA ATI..ÂNTICA 

1) Criação e funcionamento da Secretaria Técnica 200.000,00 160.000,00 
. 40.000,00 

: 
.. 

2) Estrutura de Preparação de Projeto 700.000,00 570.000,00 130.000,00 - 
! 

3) Chamamerito de Projetos 100.000,00 80.000,00 20.000,00 

4) Revisão, Seleção e financiamento 28.000.000,00 23.000.000,00 4.500.000,00 

5) Monitoramento e Avaliação 1.000.000,00 690.000,00 310.000,00 

TOTAL 30.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 

\f 
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ANEX0-1 

Listas das Não Governamentais filiadas ao GTA 
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GTA - Grupo de Trabalho Amazônico 

LISTA DE ENTIDADES QUE COMPÕEM O GTA 

ENTIDADES FUNDADORAS 

Associação Brasileira de Antropologia - Brasília 
Centro de Estud~s Avançados e Promoção Social - Projeto Saúde e Alegria - RJ/PA 
Centro de Educação, Pesquisa e Assessoria Sindical e Popular CEPASP - Pará 
Centro de Trabalhadores da Amazônia - CTA - Acre 
Centro de Trabalho lndigenista - CTI - São Paulo 
Comissão pela Criação do Parque Yanomami - CCPY - São Paulo 
Comitê Inter-tribal - Brasília 
Conselho Nacional dos Seringueiros - CNS - Acre 
Fundação Biodiversitas, - Biodiversitas - Minas Gerais 
Fundação Mata Virgem - Brasília 
Fundação Pr6-Natureza - FUNATURA - Brasília 
Fundação Vitória Amazônica - FVA - Amazonas 
Instituto de Estudos Amazônicos e Ambientais - IEA - Brasília/Paraná 
Instituto do Homem e Meio Ambiente - IMAZON - Parã 
Instituto de Pesquisa em Defesa da Identidade Amazônica - INDlA - Rondônia 
Movimento pela Sobrevivência na Transamazônica - MPST - Pará 

GTA ACRE 

Associação de Brasiléia 
Associação do Rio Tejo 
Associação dos Engenheiros Florestais do Acre 
Associação dos Pequenos Produtores do Projeto Reca - RECA/AC 
Associação dos Seringueiros e Agricultores do Riozinho da Liberdade- ASA-R!L/AC 
Associação dos Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto 
Juruã - Cruzeiro do Sul/AC 
Associação Indígena do Alto Juruã 
Associação S.o.s. Amazônia - Acre 
Central Única dos Trabalhadores - CUT/AC 
Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular - CDDHEP 
Centro de Trabalhadores da Amazônia - CTA (Secretaria Executiva) 
Centro dos Direitos Humanos da Diocese - CDDHD 
Comissão Pastoral da Terra - CPT · 
Comissão Pró-Índio do Acre - CPI/AC 
Conselho Missionãrio Indígena - CIMI 
Conselho Nacional dos Seringueiros - CNS/AC 
Cooperativa Agroextrativista de Xapuri/AC 
FETACRE 
Movimento dos Povos Indígenas do Vale do Juruã - MPIVJ 
PREPAN - Extrema/AC 
Rede Acreana·de Mulheres e Homens - Rio Branco/AC 

- 
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36 • Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul/AC 
37. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Boca do Acre 
38. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia/AC 
39. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul 
40. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feij6 
41. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mãncio Lima 
42. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Manoel Urbano 
43, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Plãcido de Castro 
44. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sena Madureira 
45. Sindicato ~os Trabalhadores Rurais de Tarauacá 
46. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri/AC 
47. Sindicato dos Pequenos Agricultores e Seringueiros do Est. do Acre - SINPASA 
48. União das Nações Indígenas do Acre e Sul do Amazonas-AC/AH 

GTA ALTAMIRA/PARÁ 

. ,,. .... 

,, ... 

,,-.. 

49. 
50. 
51. 
52. r 53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 

* 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 

,_ 

64. 
65. 

66. 

( 67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
n. 

73. 
74. 
75. 

.,. •••... 

,_ 

76. 
77. 
78. 
79. 

* 
,.-. 
_;--~~~~~~~ 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Altamira e Região - APRAR 
Associação dos Agricultores de Medicilândia - ASSAME 
Associação Pioneira Agrícola da Transamazõnica - ASPART 
Associação de Pequenos e Médios Agricultores de Rurópolis e Região - APIMAR 
Associação dos Lavradores da Transamazônica - ALT 
comissão Regional de Atingidos pelo Complexo Xingu - CRACOX 
cooperativa Mista de Produtores Rurais da Transamazônica 
Cooperativa Mista Agropecuária Vale do Uruará 
Movimento Estudantil de Altamira 
Movimento de Mulheres da Transamazônica, campo e Cidade - MMTA C/C 
Movimento pela Sobrevivência na Transamazônica - MPST (Secretaria Executiva) 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasil Novo 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Medilândia 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pacajá 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruarã 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rurópolis 

GTA AMAPÁ 

Associação dos Trabalhadores da Reserva Extrativista do Vale do Rio Cajari 
Associação dos Trabalhadores dos Projetos de Assentamento Extrativista I, II 
e III do Vale do Rio Maracá 
Central Única dos Trabalhadores - CUT/AP 
Conselho das Organizações e Associações de Moradores de Macapá 
conselho Nacional dos Seringueiros - CNS/AP 
Cooperativa Mista Extrativa Vegetal dos Agricultores de Laranjal do Jari-COMAJA 
Instituto de Estudos Amazônicos - IEA/AP 
Instituto de Estudo e Defesa Ambiental do Amapá - IEDA 
Sindicato dos Trabalhadores na Industrias Extrativistas do Pará e do Amapá - 
STIEAPA (Secretaria Executiva) 
Sindicato dos Trabalhadores das Industrias Urbanas do Amapá STIU/AP 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Amapá 
União dos Negros do Amapá - UNA 

Gi'A AMAZONAS 

80. 
81. 
82. 

Associação para o Oesenvolvimento Coesivo da Amazônia - ADCAM 
Associação Comunitária de Silves 
Comissão Pastoral da Terra - CPT/AM (Secretaria Executiva) 
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira - COIAB 
Fundação Vitória Amazônica - FVA 
Organização das Cooperativas do Estado do Amazonas 
Projetos Estudos Terras Indígenas no Brasil - PETI/MAGUTA 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itacoatiara 
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84. 
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91. 
92. 
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jutai 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Silves 
Terra Verde 

GTA BABAÇU/MARANHÃO 

Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão -ASSEMA (Secretaria 
Executiva) 
CENTRO/MA 
Federação dos Trabalhadores _na Agricultura de Tocantins 
Sindicato.dos T~abalhadores Rurais de São Luis·Gonzaga 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Amarantes 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Esperantinópolis 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Imperatriz 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mangabeiras 

GTA BICO DO PAPAGAIO/TOCANTINS 

94. Associação de Lavradores do Centro do Moacir 
95. Associação dos Apicultores do Bico do Papagaio 

r 96. Associação dos Trabalhadores Rurais de Centro dos Mulatos 
91. Associação dos Trabalhadores Rurais de Muriti 
98. Associação dos Trabalhadores Rurais de Sampaio 
99. Associação dos Trabalhadores Rurais de Sumaúma 
100. Clube Agrícola sete Barracas 
101. Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Tocantins 
102. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Augustinópolis {Secretaria Executiva) 
103. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Axixá 
104. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Praia Norte 
105. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de S.Sebastião, Aragu~tins, Esperantina 
106. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Miguel 
101. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sampaio 
108. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sitio Novo 

GTA CARAJÁS/PARÁ 
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127. 
128. 
129. 
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Associação Agroeconômica Tijuca - São Luis/MA 
Associação Donas de casa - Acailândia 
caixa Agrícola - S. João Araguaia 
Centro Agroambiental do Tocantins - CAT 
Central Única dos Trabalhadores - CUT/PA 
Fundação Agrária de Tocantins Araguaia - FATA 
Centro de Educação, Pesquisa e Assessoria Sindical e Popular CEPASP - Marabã/PA 
(Secretaria Executiva) 
CESE/PÃO Para Mundo 
Comissão Pastoral da Terra - Marabá 
Conselho Nacional dos Seringueiros - CNS - Marabá 
Cooperativa Agrícola Mista - Acailãndia 
Federação dos Órgãos para Assistência Social e Educacional - FASE 
Instituto do Homem e do Meio Ambiente-IMAZON 
Movimento Nacional dos Pescadores - MONAPE 

Marabã 

Reserva Mãe Maria 
Sindicato Trabalhadores de Educação Pública do Estado do Pará -SINTEPP 
Sindicato Trabalhadores do Setor de Saúde Pública Federal -SINTRASF 
Sindicato Trabalhadores Rurais de Tucurui 
Sindicato Trabalhadores Rurais de Itupiranga 
Sindicato Trabalhadores Rurais de Marabá 
Sindicato Trabalhadores Rurais de Acailandia 
Sindicato Trabalhadores Rurais de Eldorado 
Sindicato Trabalhadores Rurais de Parauapebas 
Sociedade pela Defesa dos Direitos Humanos - Marabá 
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149. 
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152. 
153. 
154. 
lSS. 
156. 
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174. 
175. 

176. 
177. 
1'18. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184 • 
185. 

GTA RONDÔNIA 

Ação Ecol6gica Vale do Guaporé - ECOPORÉ/RO 
Articulação Central das Assoe.Rurais Ajuda Mútua - ACARAM/Ro 
Articulação Central dos Povos Indígenas de RO e Norte MT 
Associação de Preservação Ambiental e Recuperação das Ãreas Indígenas 
APARAÍ/RO. 
Associação de Seringueiros de Guajará-Mirim - ASGM/RO 
Associação do Povo Karitiana - Q'Kot Pytianiba/RO 
Associação dos Pequenos Produtores do Projeto de Reflorestamento Económico para 
Ajuda Mútua - PREPAM 
Centro de Alfabetização e Educação Popular - CEAP/RO 
Comissão P·astoral da Terra - CPT 
Comunidade Bahaí - RO 
Conselho Indigenista Missionário - ClMI/RO 
Conselho Nacional dos Seringueiros - RO 
Departamento Estadual de Trabalhadores'Rurais - RO 
Instituto de Antropologia e Meio Ambiente - IAMA 
Instituto de Pesquisa em Defesa da Identidade Amazônica - INDIA (Secretaria 
Executiva) 
Instituto de Pré-História, Antropologia e Ecologia - IPHAE 
Movimento de Apoio às Comunidades Extrativistas e a Preservação do Meio 
Ambiente do Vale do Guaporé - MATA - RO 
Proteção Ambiental Cacoalense - PACA/RO 
Organização dos Seringueiros de Rondônia - OSR 

GTA SANTAREM/PARÁ 

Associação das Organizações de Mulheres Trabalhadoras do Baixo Amazonas 
Associação Comunitária de Peq. Agricultores do Município de Orixirniná -ACPAMO 
Associação de Produtores Rurais de Santarem 
Associação dos Agricultores do Município de Juruti 
Associação dos Deficientes Visuais do Baixo Amazonas 
Centro de Formação dos Trabalhadores do Baixo Amazonas 
Centro de Apoio aos Projetos de Ação Comunitária 
Centro de Apoio a Movimentos Popular e sindical - CAMPOS 
CEAPS - Projeto Saúde e Alegria 
Colônia de Pescadores Z-19 
Comissão dos Atingidos por Barragens de Trombetas 
Grupo de Defesa da Amazônia - GDA (Secretaria Executiva) 
Grupo de Estudantes Estudando para Agir 
Movimento de Mulheres do Eixo Forte - Zona Rural 
Movimento de Mulheres Trabalhadores de Alenquer 
Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais 
Sindicato dos Artesões 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Monte Alegre 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juruti 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Prainha 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Obidos 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais.de Alenguer 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de oriximina 
Sociedade Experimental Livre de Voluntários da Amazônia 

GTA PALMAS/TOCANTINS 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental -ABES/TO 
Associação de Conservação do Meio Ambiente e Produção Integrada de Alimentos 
da Amazônia - GAIA (Secretaria Executiva) 
Associação dos Chacareiros do Cinturão Verde~ Gleba 2 
Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Tocantins 
Associação do Tocantins de Ecologia 
Comissão Pastoral da Terra - CPT/TO 
Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação - CONSAÚDE 
Cooperativa Agropecuária de Alvorada ão Tocantins - COOPERALVA 
Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Tocantins - FETAET 
Movimento Ecológico do Estado do Tocantins - METO 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Tocantins .. 
Sociedade dos Médicos Veterinários do Estado·do Tocantins ~sOVETo· ·· 
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COIAB - COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DA AMAZÔNIA 

Articulação dos Povos Indígenas do Amapã 
Associação das Comunidades Indígenas Makaré 
Associação das Comunidades Indígenas do Rio Içana - ACIRI 
Associação das Comunidades Indígenas do Rio Xiê - ACIRX 
Associação das Comunidades Indígenas do Rio Negro - ACIRNE 
Associação das Comunidades Indígenas Putyra Kapuamo - ACI-PK 
Associação das Comunidades Indígenas do Baixo Rio Negro - ACIBRN 
Associação das Comunidades Indígenas de Taracuá, Uaupés e Rio Tiquié 
Associação das Comunidades Indígenas do Rio Umarí - ACIRU 
Associação .. das Comunidades Indígenas Mura do Rio Urubu - ACIMURU 
Associação das Mulheres Indígenas de Assunção do Rio Içana - AMAI 
Associação das Mulheres Indígenas do Rio Negro - Numikura - AJ,1'.ARN 
Associação das Mulheres Indígenas de Taracuã Uaupés e Rio Tiquie 
Associação das Mµlheres Indígenas do Médio Solimões - AMIMS 
Associação Metarela do Povo Indígena Suruí 
Associação Pamaré do Povo Cinta-Larga 
casa do Estudante lndigena do Amazonas - CEIAM 
Comissão Indígena de Uabáda 
Comissão dos Professores Indígenas do Amazonas e Roraima 
Conselho de Articulação Indígena Tupy 
Conselho de Articulação dos Povos Indígenas de Rondônia e Norte do Mato Grosso 
Conselho Estadual Indígena do Parã - CEIFA 
Conselho Indígena de Roraima 
Conselho Indígena do Povo Xerente 
Conselho Geral da Tribo Tikuna - CGTT 
Conselho Geral da Tribo Sateré-Mawé - CGTSM 
Conselho Indígena Mura - CIM 
Conselho Indígena do Vale do Javari - CIVAJA 
Conselho Regional das Tribos Indígenas do Alto Rio Tiguié -CRETIART 
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia - COIAB 
Federação das organizações Indígenas do Rio Negro - FOIRN 
Movimento Estudantil Indígena do Amazonas - MEIAM 
Organização de Agente de Saúde Indígena Saterê-Mawé - OASISM 
Organização dos Povos Indígenas de Tarauacá/AC - OPITAC . 
Organização dos Povos Indígenas do Rio Envira - OPIRE 
Organização dos Professores Indígenas Saterê-Mawé - OPISM 
Organização Geral dos Monitores de Saúde Tikuna - AGMST 
Organização Geral dos Professores de Tikuna Bilingue - OGPTB 
Organização Indígena da Bacia do Içana - OIBI 
União das Comunidades Indígenas do Distrito de Iauaretê - UCIDI 
União das Nações Indígenas do Rio Tiquié - UNIRT 
União das Nações Indígenas do Distrito de Iauaretê - UNIDI 
União das Nações Indígenas de Tefé - UNI-TEFÉ 
União dos Povos Indígenas Saterê e Mundurukú - UPISM 

Entidades Fundadoras 

Esta lista está em constante atualização, em função de novas ONGs estarem 
solicitando ingresso e de outros GTA/Regionais estarem também em processo de 
formação. 
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J>IRE~ORIA: 

Julio Barbosa de Aquino (Presidente) - CNS 

Orlandino Melgueiro da Silva (12 Vice-Presidente) 

Eugenio Scannavino Neto (22 Vice-Presidente) - CEAPS 

CO!AB 

Raimundo Nonato Brito (12 Secretário} (Comissão do Meio Ambiente e Política 
Energética - CUT/PA) 

·(' José Heder Benat~i (2i Secretãrio) SPDDH 

Juan Carlos Carrasco R~eda (Secretário Executivo} 
/' 

r=, . 
CONSELHEIROS: 

Francisco Xavier Nunes Ramos (Cruzeiro do Sul/Acre) 
Associação de Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista de Alto Juruá. 

Ana Maria Alves Avelar (Porto Velho/Rondônia) 
Instituto de Pesquisa em Defesa da Identidade Amazônica - INDIA. 

r carlos Miller (Manaus/Amazonas) 
Fundação Vitória Amazônia. FVA. 

Pedro Ramos de Souza {Macapá/Amapá) 
Conselho Nacional dos Seringueiros Amapá 

vander Luis F. Almeida (Oriximiná/Pará) 
Assoe. Comunitária de Pequenos Agricultores do Município de Oriximinã - ACPAMO 

José Marias. carneiro (São Luís/Maranhão) 
Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão -ASSEMA 

CONSELHO FISCAL: 

Manoel Pinto Santos (Amarantes/Maranhão) 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Amarantes/MA 

Joaquim Lopes dos Reis (Parauapebas/Pará) 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Parauapebas/PA 

Ivaneide Bandeira Cardoso (Porto Velho/Rondônia) 
Associação de Preservação Ambiental e Recupera~ão das Ãreas Indígenas - APARAI 
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PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS FLORESTAS 

TROPICAIS DO BRASIL 

PROJETOS DEMONSTRATIVOS - CLASSE A - PD/A 
r- 

r= 

Grupo de Análise de Projetos - GAP: 
Manual de orientação dos Pareceristas 

r 
(' 

r ORIENTAÇÕES BÁSICAS 

A função delegada aos pareceristas do GAP reveste-se de 
importância pois compete-lhes a análise dos projetos encaminhados 
ao PD/A e, com base nessa análise, a Secretaria Técnica define o 
seu encaminhamento. 

O GAP é constituido por um cadastro de aproximadamente 90 
especialistas, cobrindo as diversas áreas temáticas do Programa 
Piloto. Este grupo poderá ser alterado ao longo da implementação do 
PD/A, seja adicionando ou substituindo membros. 

O perfil dos especialistas "pareceristas" do GAP consta das 
seguintes caracteristicas: 

(i) conhecimento da realidade da Região Amazônica; 
r- 

r ( (ii) experiência de trabalho com comunidades de base 
(associações de produtores, cooperativas, 
sindicatos etc} e/ou populações tradicionais 
(seringueiros, índios, ribeirinhos) e/ou 
entidades municipais; 

r 
r 
r: 

(iii) especialização em pelo menos uma das áreas 
temáticas do Programa Piloto (Unidades de 
Conservação de Uso Direto (FLONAS, RESEX, APAS) 
indireto (Parques, REBIOS, Estações Ecológicas 
etc); áreas indígenas; manejo e/ou recuperação de 
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recursos naturais; monitoramento/fiscalização; 
zoneamento aplicado, educação ambiental, 
fortalecimento ~nstitucional; pesquisa ap l í.cadaj r 

(iv) conhecimento compravado de análise de projetos e 
bom domínio da sistemática de elaboração e 
implementação de projetos, sob a perspectiva 

. local, seja de organizações de base, seja de 
municípios. 

Dadas as características do público do PD/A, a variedade de 
áreas temáticas abordadas e os graus diferenciados de experiência 
da sociedade civil, esta tarefa de análise de projetos afigura-se 
complexa; requer alto senso de responsabilidade e de respeito pelos 
proponentes. Inumeras propostas, principalmente no inicio de 
implementação do PD/A, deverão ser apresentados por grupos de base 
não familiarizados com o linguajar de elaboração de projetos. 
outras, contudo, deverão ser produtos de ONG's de apoio, 
acostumadas a negociar recursos e, portanto, mais capacitadas a 
apresentar 11boas" solicitações. Na verdade, se os pareceristas não 
conseguirem aferir as potencialidades dos projetos apresentados e 
não souberem identíf icar o conteúdo das propostas, 
independentemente do seu estilo de apresentação, muitas 
solicitações de base arriscam ser rejeitados. 

Portanto, saber apreender perceber potencialidades para 
identificar iniciativas que merecem apoio, constitue-se no primeiro 
desafio do GAP. 

o segundo desafio consistirá em saber avaliar o carãter 
inovador e/ou multiplicador das propostas apresentadas. Novamente, 
dificuldades surgirão de acorda com o perfil dos proponentes: 
comunidades indígenas, colonias de pescadores, seringueiros, 
colonos etc, grupos étnico - cultural e socialmente diferentes 
deverão ter uma percepção diversa do que é inovador e multiplicador 
para eles. Dever-se-á, nestes casos, optar-se pelas propostas que 
no entender e segundo a visão dos pareceristas,· sejam as melhores 
ou aceitar propostas que representam níveis também diferenciados de 
inovação? 
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o terceiro desafio consiste em, além do conteúdo temático das 
propostas, saber avaliar a capacidade do grupo em gerenciar o(s) 
projeto(s) adequadamente. Muitas ~déias boas morrem no papel.porque 
o grupo não sabe como idealizar e realizar formas de gestão e de 
organização própria. 

O engu~dramento inicial dos projetos é efetivado pelo Grupo 
Operativo, logo após o recebimento dos projetos. O GOP procede, 
então, a uma seleção dos mesmos, verificando se atendem aos 
critérios formais de elegibilidade definidos no documento do 
Projeto Demonstrativo. Após essa seleção, cada projeto é 
enca:minhado a dois pareceristas identificados em função da sua 
especialização e área temática do projeto. Caso haja discrepância 
entre os dois pareceres, será solicitado a opinião de um terceiro 
parecerista. 

Por razões de ética, os proponentes ignorarão os nomes dos 
pareceristas a quem foi encaminhado o projeto para análise, da 
mesma forma, não será facultado aos pareceristas entrar diretamente 
em contato com as ONG's ou munic1pios proponentes, no decorrer da 
fase de análise. 

As análises feitas pelos pareceristas serão enca:minhados ao 
Grupo Operativo do PD/A o qual, dependendo dos resultados ou 
submeterá os projetos a Secretaria Técnica para posterior 
consideração do Comitê Executivo, com vistas a aprovação final, ou 
encaminhará ao Grupo de Acompanhamento a Preparação de Projetos - 
GAPEP para fins de revisão da proposta. 

Para facilitar a tarefa dos pareceristas e 
projetos sejam analisados sob os diversos 
desenvolvidos os seguintes critérios: 

assegurar gue os 
angulos, foram 

1. Ãrea temática 

A luz da leitura atenta dos projeto, verificar sé: 

(i) a área temática foi corretamente enfocada pelos 
proponentes; 
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(ii) a concepção do projeto pressupõe contribuição ao 
tratamento do tema; 

.r 
r- (iii) caso o projeto envolva mais de uma área· temática, 

observar se as mesmas foram tratadas de maneira 
integrada; 

r 
r> 

.- .· 
(iv) .a abordagem da área temática é inovadora. 

r- 2. Objetivo(s) 

Verificar se o(s) objetivo(s) do projeto estão: 
('. 

r: r. (i) claramente enunciado(s); 

(ii) exeqüivel(eis) no horizonte do projeto; 

(iii) refletido(s) nas atividades propostas; 

r- 
(iv) adequado(s) à área temática na qual se enquadra o 

projeto. 

3. Metodologia 

r-, 
Entende-se por metodologia a sistemática de trabalho adotada 

e os instrumentos propostos para a execução do projeto de maneira 
a permitir-lhe o alcançe dos seus objetivos. r: 

( 
Todas as propostas de projeto apresentadas, deverão conter 

especificações da metodologia proposta, uma vez que a descrição da 
mesma permite apreender a 16gica do projeto e das condições de sua 
execução. Se a proposta não fizer referência ã metodologia ou se 
sua apresentação for falha, ou confusa, há grandes riscos de que 
seja comprometida a qualidade de execução do projeto. 

r 
r: 
r: 
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Portanto, verificar se: 
·.-r,· 

(i) a metodologia para execução do projeto está 
claramente enunciadas; 

) "/""' 

r- 
(ii) está explicita, ou implicitamente refletida nas 

atividades programadas. 

4. Equipe do Projeto 

r. 
Verificar se a constituição da equipe do projeto, tamanho e 

experiência profissional, se coaduna com as exigências da sua 
execução, ou seja: I"", 

r- 
(i) 

,,-.. ' (ii) 

r-- ' 

se o número de pessoas diretamente envolvidas na 
execução está adequado, subdimensionado ou 
superdimensionado em relação à execução das 
atividades programadas; 

se a constituição da equipe quanto ao perfil e 
caracter1sticas profissionais, essencialmente do 
pessoal de base, técnicos, consultores etc, está 
adequada em relação ãs atividades programadas; 

(iii) se está previsto apoio ocasional ou constante de 
técnicos; 

r 
r: 
r 
r 
r: 
r 
r- 

(iv) 

r 
(v) 

r. (vi) 

, •..... : 
r> ·. 

r- 

1""'. 

(' 

se há predominância de técnicos em detrimento do 
pessoal de base; 

se há equil1brio na distribuição dos membros da 
equipe de execução (caso conte com técnicos 
externos e/ou consultores); 

se está comprovada a experiência prévia do 
coordenador em execução de projeto de 
desenvolvimento. 
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5. Infra-estrutura/Eguipamentos 

Verificar se a natureza do projeto requer infra.:..estrutura 
física prõpria. Se este for o caso, avaliar se a base f 1sica 
disponivel e/ou solicitada condiz com os objetivos do projeto. 

Na mes~a _linha de racioc1nio, analisar os dados refer-entes aos 
equipamentos: 

(i} 

(ii) 

dimensionamento dos mesmos; 

condições de uso (no caso de equipamentos postos 
a disposição do projeto); 

(iii) inclusão da estimativa de custos de manutenção. 

A análise desses dados é importante para avaliar corretamente 
a capacidade de contrapartida do projeto uma vez que, 
tradicionalmente, infra-estrutura e equipamentos próprios podem ser 
considerados como contrapartida parcial. 

6. Cronograma 

Verificar se o cronograma previsto para execução do projeto é 
compatível com: 

(i) 

( (ii) 

as características das atividades propostas; 

com o esquema gerencial proposto; 

o calendário agr1cola 
projetos que estão 
climáticas); 

da região (em caso de 
sujeitos às variações 

(iii) 

(iv) 

(v) 

os montantes previstos para o desembolso de 
parcelas do financiamento; 

o número de pessoas envolvidas na execução 
direta. 
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7. Custos 

Ao analisar os custos globais e detalhados (por categoria de 
despesa; por parcela etc) verificar a adequação: 

(i) dos custos globais aos objetivos do· ·projetof 

(ii) dos prazos previstos para desembolsos; 

' 
(iii) dos montantes previstos em cada parcela em 

relação as atividades programadas no per1odo; 

(iv) da estimativa dos recursos de contrapartida (nos 
projetos que a requerem). 

8. Aproveitamento do projeto em tennos de inovação 

Apôs analisar o projeto sob os seus diversos ângulos, 
verificar: 

(i) qual a contribuição especifica do· projeto sob o 
ponto de vista ambiental, e/ou social e/ou 
econômico; 

(ii) quais as suas características inovadoras (convém 
observar que a inovação do projeto não reside 
unicamente na sua originalidade e/ou caráter de 
novidade. Podendo também ser inovador por ser 
pioneiro para o grupo social, ou por ser testado 
pela primeira vez na sub-região etc); 

(iii) qual o grau de consciência dos participantes do 
projeto com relação aos objetivos e resultados 
esperados . 
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9. Fator multiplicador do projeto 

Com base nas suas características conceituais e operacionais, 
verificar se o projeto: 

(i) pode facilmen~e ser reproduzido por outro grupo, 
de caracter1sticas similares, na mesma região 
e/ou regiões vizinhas; 

(ii) ' requer ser total ou parcialmente reformulado para 
adaptar-se as condições de outras sub-regiões 
e/ou grupos; 

r· 
(iii) apresenta poucas condições de ser multiplicado 

(nesse caso, justifique seu parecer) 

10. Relevância regional 

As luz das análises anteriores, verificar: 

(i) a contribuição especifica do projeto ao 
desenvolvimento local e/ou regional (cruzar com 
resposta 7. (i)); 

(ii) o grau de soluções previstas para problemas 
ambientais, sociais, econômicos e/ ou culturais 
identificados e que justifiquem o projeto 
(especificar quais, ao menos as mais relevantes); 

( 
(iii) o grau de envolvimento da equipe do projeto na 

execução do mesmo; 

(iv) a capacidade do projeto em sensibilizar/envolver 
as populações locais em torno dos objetivos 
propostos. 

Concluída a análise do projeto conforme os critérios acima 
descritos, os pareceristas deverão proceder à análise global do 
mesmo, previamente ao seu enquadramento final (conceituação 
graduada). 
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11. Análise global 

Consiste em fazer uma análise global do conjunto da proposta, 
levando em consideração o conjunto dos critérios supra-citados, 
equilibrando os pareceres especificas. A proposta pode ter sido 
considerada fraca segundo um . ou outro critério e boa segundo 
outros. Trata-se de definir quais dos critérios podem comprometer 
ou favorecer o êxito na aprovação do projeto. 

CONCEITUAÇÃO DOS GRAUS 

Na elaboração do PD/A, optou-se por não vincular os critérios 
de análise a uma ponderação numérica para os projetos por 
considerar a sistemática ambigüa e não objetivamente 1usta para com 
os proponentes. 

Os pareceristas deverão, portanto, priorizar os projetos de 
acordo ao seu mais ou menos grau de atendimento aos objetivos do 
PD/A, dentro da seguinte classificação: 

ATENDIMENTO NULO 

A proposta não atende minimamente aos critérios básicos de 
seleção para enquadramento no PD/A. Não apresenta tampouco 
condições minimas de reformulação. o parecerista recomendaria, 
neste caso, a não aprovação do projeto e explicitaria suas razões. 

ATENDIMENTO INSUFICIENTE 

A proposta apresenta falhas sérias de acordo com um ou vários 
dos critérios supra mencionados, no entanto, sua reformulação se 
apresenta poss1vel. Recomendar-se-ia o encaminhamento da proposta 
ao GAPEP para que seja prestada assessor ia direta à equipe do 
projeto na reformulação do mesmo. Após reformulada, a proposta 
seria novamente submetida ao GOP e, posteriormente, ã Secretaria 
Técnica. 
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ATENDIMENTO SUFICIENTE {com ou sem reservas) 

A proposta, tal qual apresentada, atende satisfatoriamente ao 
conjunto dos critérios de análise. Pode ser enquadrada no PD/A sem, 
ou com algumas reservas. Caso haja reservas, compete ao parecerista 
especificá-las e indicar se o projeto ainda precisa ser devolvido 
aos proponentes para aperfeiçoamento complementar ou não. Pode, 
também, sugerir que o GAPEP analise o projeto e indique aos 
proponentes quais aspectos requerem ser melhor trabalhados. Nesse, 
caso, o projeto voltaria a ser submetido ao GAP. Após reanalizado, 
seria submetido à Secretaria Técnica. 

ATENDIMENTO PLENO 

( A proposta se enquadra muito bem nos objetivos do PD/A e 
atende satisfatoriamente ao conjunto dos critérios de análise. 
Nesse caso, o parecer é encaminhado ao GOP o qual submete o projeto 
à Secretaria Técnica do PD/A para posterior aprovação do Comitê. 

PARECER AD HOC 

Favorável: atendimento pleno ou suficiente dos critérios. 

Desfavorável sem condição: atendimento nulo ou gravemente 
insuficiente. 

(. 

Desfavorável com condição: o projeto pode ser reformulado com 
apoio do GAPEP. 
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PARECER SOBRE ADEQUAÇÃO DE PROPOSTAS AOS OBJETIVOS DO PD/A 
E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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1. ÃREA TEMÁTICA 

2. OBJETIVOS 

3. METODOLOGIA 
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4. EQUIPE 
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5. INFRA-ESTRUTURA/EQUIPAMENTO 
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8. APROVEITAMENTO 
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10. RELEVÂNCIA REGIONAL 
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_ AVALIAÇÃO GLOBAL 
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AJUSTES RECOMENDADOS 
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ORIGEM DO PROPONENTE 

PD/A 
PARECER AD HOC 

EDITAL (Ho. E DATA) No. DE REFERENCIA 

AREA lEl,lATJCA 

TITULO DO PROJETO 

. PROPONENTE 

ATEHDIMEHTO 
. 

CIDADE UF 
CRITERIOS/GRAUS 

HULO lNSUF. SUFlC. PLENO 

1. AREA TEMATICA ESPACO RESERVADO PARA A AGENCIA FINANCIADORA 

2. OBJETIVO ' 

J. METOl.lOLOGIA RECURSOS SOLICITADOS (US$ MIL) 

4. EQUIPE NACIONAIS EXTERNOS 1 TOTAL 

S. INFRA-ESTRUTURA 1 
6. CRONOGRAMA 

CONSULTOR AD HOC 
7. CUSTOS 

1 1 ~- APROVEITAMENTO Ho. 
, 

~- FATOR MULTIPLICATIVO 

10. RELEVAHCIA REGlOHAL 

AVALIACAO GLOBAL OBSERVA.COES: 

DATA DE ENQUADRAMENTO PELO 60P PARECER AD HOC 

J D D 
fAVORAVEL DESF AVOR,',VEL 

( 

PRINCIPAIS ASPECTOS POSITIVOS (PONTOS FORTES) 

PRINCIPAIS ASPECTOS NEGATIVOS (PONTOS FRACOS) 

e 

-- 
1-... . PARECER CONCLUSIVO 

,......_ 

,,,... 

ASSUMO O COMPROMISSO DE MANTER EK SIGILO O CONTEUDO 
DA PROPOSTA DE PROJE10 OBJETO DESTE PARECER 

LOCAL UF DATA TELEFONE DOO 

- - -1.·"" -·. 
NOME ASSINATURA 

~,,.,' -· :11""' -~ . 

---------------------------- -·------------------- 



~--· ·- ... -. :.;:;;;;:_~· -- 

»< 
'..> ~~r- 

--------~--- ~ ·----- ---------------- 

~ 
·:.:f-\ 
;:~ 

--r, 
r 
r> 
r: 
0 
r- 

ANEXO-Ili. 

Formulário completo para apresentação dos projetos 
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PROGRAMA PILOTO P.1\ltA h PROTEÇhO OAS FLORESTAS 
TROPICAIS llll.ASIL:t;lR.AS 

PR03ETOS DEMONSTRATIVOS A 

FORMULÁRIO C01'1PLETO PARA 
APRESE1'1TAÇÃO DE PROJETOS 

APR.ESE:Wl'AÇÃO 

O pre1:-ente manual visa orientar 
os proeedimt1nto1o necf:lH,&rioG à 
obten~6c de racur~oa p•rá o 
desenvolvimento de projetos no t.mbito 
do Programa Pilot.o pcira a Protf:'r;lio 
d •• s Flor~stas Tropic~is BrasileirdG, 
em seu St,9mento Projetou 
Demonstr6tivos "h". 

O Programa Piloto par a a 
Proteç-~o d •• 1, Flort:stãfi Tropicais 
Br11si lE-iras comE:Ç'O\.I a &er ditõcut,ido 
em julho de 1990, a p •• rtir de u111a 
oferta de ãpoio finãnceiro dos 
governantes do grupo dos sete paí~es 
m •• is ri e-os, dl.:'nomi nadei crup.:> dos 
Sete. Posteriormente, o Coverno 
br •• sileiro prep •• r ou uma proposta, com 
a colã.bor •• ç-t.o lia Comunidade I:conbmica 
Européia e do Banco Mundial. A 
proposta apr ov ada inclui vt;rios 
projetos Estruturais que ser~o 
impl •• nti:idos no :imbito dos c..rgãos dos 
covernos federal e ~staduaiG. 

.Al{:m desses, existem ainda duas 
CÃtegori •• s de projetos d~~tinÃdas A 
i..mp •• i-ar expet'iéncias inovi.dorõs que 
poa s am t.crnar os projeto& e1>tn1tur •• iB 
mais :;geii. e eficientes. Tratã-se dos 
segruentos Projetos Demonstr;.tivos que 
serão c onde a Lno s t,mto no âmbito da 
Secretario do ),leio Ambi"'nte, em 
••. rtic-ulitÇia.O com reprea.ent ••. nt e s d,ui 
or<Jani:i.ilções não-r;c,v~rni,.n,~rati.is d.- 
J\111-.7.ónia, como no ámbi to da 
Secretaria do Desenvolvimen~o 
Regional. 

o segmento c1enomim,do Projetos 
Demonstrativos "J\" vi1>a ll}JOi..r 
projetos voltados ao at~ndimento d.u 
.ln.i.ciàtivas cJ;,s populações loc-ai1o, 
através das div~rba6 organi~açõ~u 
existentee a nivel da sociedãde civil 
e da a ãg&nci"e estãduais ou 
municipais voltadas ao trabalho 

---------------------- --- ---- 

comunit:;.rio. Pãra este segmento DB 
r~cur~o~ d.isponi~eis s~o d6 ord•m d~ 
usp~.o mill'lõ1u1 (vinte II cinc::o 
milhôu~ de d616res e.rnericãnD&) 
prov1,nientE:-s do f{ ••. in J'orest Trust 
F'urrd , fundo crii:ado junto ~o Banco 
~~ndial pelos governos doãdores, e de 
coopercçl.o tc.,c.-nic-a bilateral, em 
proc~dim~ntos a serem 6inda 
e~t ••. belecidas. Estes recur&oG 
r~f1::r~m-Ge à prim~ira !6&e de 
in.plÃntcaçi>o do r•rogr.,.m,I° Jll.loto, 
desenhãdã para ~rês •• ~os. 

ESTRlJ'l'UnA DE COORDENhÇÃO no PROCR.1JotA 

Pãra coordenar o Programa 
Piloto o Governo brasileiro 
E-oti>b&leceu, atra'llt,B do Dec:reto ru 
S6J de 08 de junho de lS92, um 
E:-squema que envolve as virias 
in~t.l.ncias de 90-.,erno r1c-spon1ot.veis 
pelos diversos sl:'gn,entos a qi.ie &e 
r e t ere o ProgriLma, ãlêm de 
or9Ãni2açôe& n~o-~overnamentãis • 

A Coordenat:o do ProgrAma 
Piloto incl\.li 1,1ma Secret.ãria 
rxE-cut.iva, exercida pelo Depãrt..mento 
T~cnico, Cientifico e de Cooperação 
da Secretaria do Meio Ambit.nte da 
Presidbncia da República e 
G~cr~t~ri~e tfcnicas a &erem 
e1a.t •• belecida& de .acordo com au 
necessidãd~& t~cn1ca& do Progrãllla. 

A Secretaria T~cnica do 
segmento Projeto& D~mon&trativos ·A" 
conta cem um grupo operãcion11.l, um 
grupo du ant.li 1,e de projeto& e um 
~t'upo de apoio À íorn1ul1a~io dft 
projetos • 
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CRITfRIOS E NORMAS CERAIS 

As entidades intere111>adaa em 
obter recursos do PD/A dtc"vert.o 
!ortnali:i.1'r o pedido em 
corre~pondência assinãda per seu 
dirigente ou repr~sentãnte legal, 
dirigida à Secret~ria T,cnica do 
PD/A. Os pedidos, ãccmpãnhados dos 
íormulLrios preenchidos, devcrto 6er 
ent.rE:guee na Si.-cretãr ia 'J·t;cnic·a do 
PO/A nos prã~Os definidos nos 
t=di t.ais. 

Há duas modalidades de 
apresentação de projetos para o 
lôti'IJlll"n't.o l'.rojet.011 t,i;,moni.tr.ativo11 "A" 
do Programa :,., i l otc piara 11 l'rot.e\J.o 
das Florestas Tropicais Br~sileira~. 

o primeiro visa ate-ndE-r à 
ne-cessidade de pequenãs •• ções, com 
custo total nio superior ao 
equivalente a US$lS, ODO. 00 (quin:r.e 
mil d6lares americãnos), púra os 
q1,J;.is OEl proceàime:ntos de 1;iol.ic.it.ar;Lc 
e i.n~li6e 6~0 1-implificados (v.1.de 
rormul:irio ,!;impli { Lc •• do P •• ra 
hpresentãÇ'~O de PrOJl:'tOS - PD/A). 

o segundo dest.ina-se a projetos 
C'UjOS CUStDG Si: situam acimã. do 
e(J\Jivalente a US$15,000.00 (quinze 
mil d61Qres aml:'ricãno~), púlõ os 
quais se !ãzem nec~~~lriaf. 
informações mais detalhãdas que, por 
au a vez, implicãrlio em ãnf.lis(-s m.;is 
detalh •• da s (vide Formul:;.rio corr,pleto 
.pãra Apresen~ãç~o de Projetos 
PD/1,). 

.Critirios de Elegibilidade 

hntes de serem !::Ubmetidos a 
avaliaç~o por c ê e n r c c s 
1tEpeci a l l. ::,..a dca, ca pro;jE-toci 
llpz·t.1,en~.i.dci. ao J•O/A E>erlio E-)(wi,in •• dop 
pt:'lO Grupo Operãtivo da Sfrcre~ilria 
T~cnica pe r a 'Iler i 1 icilr se atendem •• os 
seguintes crit~rios form •. is de 
el1:9ibilidac'le: 

a) 1\presenta,;~o por entidades 
brasileirãfi 'JU~: 

(i) Tenham no mínimo dois •• nos 
de exist~ncia legal na dãta da 
6pre&en~ãÇbD, Cãdastrãda&, ou 
ou que ve nharn a se cõdilstrar, 
até a data da bpresentaç~o da 
propostb, no Cad •• stro Nacion •• l 
de Entidade a hmbiE=-ntal iEt.111i 
CNEJ\, mar.tido pelo lBAAA. 

( ii) Não tenham fins 
lucrativos, exc~to no caso de 
ccoperat.Ivas de- p:,:JLJenos produtores; 

(iii) Tenham experiência 
demonstrada no de1oenvolvimento 
de proj~to11 voltadca 4 
sustentabilidade ecol69icã e/ou 
na imph·n,entuçio de projetos 
junto a popular;ões loc:ai & na 
J.mazónia Legal ou apresentarem 
projeto junto com uma entidade 
co-responslvel que possua esta 
experiênciã; 

(iv) N~o estejam inadimplente& 
:,unto ÃO PD/A; 

b) A propoista deve &er 
dir•C'ionada a at11nder nec •• 1n idad11u1 
concr~t•s da& comunidade~ lcc~ill ~m 
con son ánc La com ã5 politica5 e 
prioridõdes do ProgrÃma Piloto, isto 
f, a utili:r.õç~o sustentivel dos 
recursos naturais com a melhoria dãs 
condiçõ~s de vida d •• s popul •• ções 
locõiu e tr •• dicion •• is da Arnõ2õnia 
Lt:gã.l; 

e) Apresentaç~o em três vi •• s em 
forrr,ul:;.i·io pudToni2- •• do completo (piara 
projetos me d Lo s e gr;.nde&) ou 
sirr,pl i f ic a do (p •• ra projetos 
péq1Jenos), conforme e. montante 
1:ol icit •. do (vide Cãt.egori ••. s d~finid •• s 
ffiais ãdiãnte), ou em form •• to 
informã~b:.ado que reproduza t.odoli os 
ci.Ií,pos dos re5pE.-ctivos !ormul::.rios, 
t.a.rr.b6m ern três vias; 

d) Cronogr..ma de execução de 
ãtf tr~s anos de duração (fase5 
posteriores podem &er previst •• a, 
porfm nenhum ~ro)eto &erÃ financiãdo 
por mais de trê& .nos); 

e) Custo total, entre recursos 
solicit.~do~ e contr~p •• rtid~, n~c 
n1pL-rior 110 eq,.d.v1alente clf:' US$200. 000 
na. tpoca dá •• present.aç.t.c, e cu&to 
tcit •• l •• cumul ade dos projE:-tos da mesma 
e:nt.idãde pr opone nt,e n~o superior a 
1JSS400.00D. 

f) Indicaç~o de outras fontes 
de pelo mE-no& l~\ do custo t.otal dos 
projetos •m&dio&", com custo total 
c:ntJ.·e US$1.5.001 e US~lOO.tiOO, e de 
pelo menoe ,s, do cu&to do& projetos 
"gr6nde&·, com custo total wntre 
US~lOO.OOl e US$200.000. 

g) Os recursos do PD/1\ não 
poder,o ~er utili~ados p~ra 
contrÃtac;~o de pesso,:!.l, a qualquer 
titulo, exceto àe &ervi~os de 
'terceiros, diretamente vinculadou ã. 
execu~ão do projeto, nem · tã.1T,po1.1co 
p;.ra. consul\.oriau de lií:<rvidor 
público, e x c e t o profe_ssorea 
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universit~rios ou pesquisadores de 
inEtitutos de pesquisA oficiais não 
lotãdos no 6rgio proponente; 

h) Consonância com a legi&laç~o 
em vigor, inclusive a legislá~~º 
ambient.al. 

i) Quando o projeto incluir 
obra5 relé,tiv,u, a edificações _a;erá 
n~c~sslrio apresentar proj•to biGico 
con5tituido de: 

( l) projeto detalhado indicando 
lrc.-aa e depl:-ndénciá& a &erem 
construíd •• s 01.:1 Ãl11pli;;.das; 

(2) informãçõei. sobre o tipo de 
construç~o a cer rec1li:r.ada 
(madeir~, alvenaria, etc,) 

(3) estimativa de 
pr aae d1: ext:cuç~o, 
resp1:ctivo crono9r11.ma 
!in~nceiro dã obra; 

custos e 
com o 
tisico- 

(4) documEi:ntãçào comprobat6ria 
de propried"d~ ou posse do 
têrr.:,,no; e 

(5) localizaç,o, com endereço 
completo, onde será 
cons~ruida/ãJT1pliõda a unid •. de. 

h) as taxa~ de ádrninistraç~o a 
c~rem operadas p~lãs or9ãni:r.açóes qu~ 
pl&iteiem recursos do Pn:,gr...n1ia1 Pile.to 
nâe pod1::r~o exceder ã JS't do tot.al 
doa. ·recuri;;cs a !it:erem dE-semballiãdou 
p~lo Programa Piloto. 

No c a eo de projetos que não 
ãtender(:m ;;oi; cri tório&. f orn1ãi6 de 
el1;-gibil id •• de, a St.-C'ri,t.aria 'J·ic.-nica 
do PD/A inf~rmará a entidade 
•• clicitãnte, com ãs d~victas 
justificã-civas. 

.Critirio~ de Seleção 

Os projetos que satisfi2eremos 
critériou de el~gibilidade li~r~o 
enc...minhQdou ~ cioi~ tGcnicoa 
t.-sp~ciõli~ãdos para emiG~~o à~ 
pàrE,cur ~~d hoc~ ~o pra~o de 20 diaQ. 
o~ pãreceristõs, qut:, nto d~v~rão ~er 
vinculo pes~o~l ou profissional com a 
entidade proponente. i.r~o se 
pronunciar &C>bre cs &eg~intiã>s 
c:ritl-rio1:1 de i;eleçiio, com comerit~riO$ 
e pontu;.ções, se91mdo roteiro 
forn~cido pelo PD/A: 

a) Contribuiç~o potencial ao 
uso su!itent.ftvel doe r e eur sos nãturaie 
nãs florestas tropicàis (O a 5 
pontos); 

b) Contribuiç~o potencial ao 
desenvolvimento económico regioni;l (O 
a 5 pontos}; 

e) Contribuiç~o potencial ao 
bem-es~àr 6ocial das. populaçõ~u 
locais (O a S ponto&); 

d) Defini'i'âo clara de 
metodologia a sua ada(J\laf:o ao~ 
prop61i.i.'t.uu do proj~\;o (0 a S ponto&) 1 

e) Cãpãcidade tt:cnica e 
&drninii;t.rãtiv •. da ~ntidadf' proponente 
p4rà ex~cuçio do proj~to proposto (O 
a 5 pontes); 

f) Envolvimento da populaç~o 
local no plÃnejamento e 
dr:~envolvimcnto do projeto (O a 3 
pont.os); 

g) Fnvolvirnento adequado do 
gov~rno (O a 3 pontos}; 

h) Cãpãcitaç~o institucional e 
social (0 a 3 ponto5); 

i) hdeguãç~o dos 
inovaç~o proposta à 
re-giou;.l {O a 3 pontos); 

cu&tos da 
reãlid •• de 

j) Número de beneficUrios 
direto~ e ir1diretos no projeto 
proposto ~ em eventu •• is replicãções 
(O a 3 pontos); 

Desta mãneira, cada projeto 
proposto receber, uma pgntuilç~o que 
pod*rã atingir um mtximo de 40 
pont.os. 

.Al€,m de ãtribuir pontes, cada 
ttcnico esp~ci •. li~Qdo duverA emitir 
um parecer conclusivo e&colh~ndo 
e rrt r-e a s seguint.ta'6 altt:rni>tiv;.s: 
r e-comend •. do t ort.emi.nte, rt:comi:,nd •• do 
sêm condiÇÕE-61 recomendado com 
condições, n~o rE-comi:ndado. xs 
eventuais condiçõi:s d~vem ser 
explici1: •. dos. 

· Nca ca&Dli de pareeerea com 
marcad •. 13 di &creplnc.la& entre ai, a 
c.ri~irrio d~ S•c:r•t.1.:ria 't4crd.c•, 011 
projc:tos e P •• r~cere& (anõnimo&) podem 
1H1r '1nviãdot. • um 'ter~ei:ro t.,cnicc 
eEpeciali2&do, piara emii;i;Iao de um 
t4:,rceirc pr.rec:e:r em CãT~ter de 
ur qê nc La , 

.Critirios de Aprovação Final 

Os pareceres emitidos pelos 
especialis~ãs st:r~o consolidados pelo 
Crupo Operativo da s~crêtaria 
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Técnica, com 1.uas respectivas 
pontuações, para 1,ubn,iss;;so ao 
cole,giado ou comiE.são parit.c\.l"ia que 
tomarh as d~ci~ões finai& ~obre 
aprovã~~o final e financiamento. 

Prioridades específicas para 
f Lnanc.í amerrt o em cada eeme sr r-e , 
definidas ern termos de temas, 
rnetodolo9ias, :reas geo9rificas ou 
tipos de entidade ex e cu t or-a , pode r â o 
ser fixadas pela s~cretaria .~cnica 
do PD/~ para cada edital. 

Além destas prioridades, a 
comí s s âo poderá, l evcir em conta em 
suas deci~õ~s outros crit~rios tais 
como lirnit~s de porcentuaiu para 
"ntid.atl~u govern'"1Tle,ntaic, condi,ôi:,&. 
~stQb~l~cidas p~los pareceri~~as, 
pela Secr~tariú Tl,cnica ou pela 
própria comiss~o e, fin •• lmente, 
d~sernp ••. nho do propon~nte ~m projeto~ 
financiados •• rrc e r Le rme nt.e , 

.critfrios Financeiros 

Os recursos deste segmento 
serão ãdtninit.trados pelo PNUD, 
sí:'gundo procedimentos pr6pr ios, 
•• d~qi.iãdos ao PD/A, õté o 
est: .•. br,lecirnento de outro m1;-c.;.nismo 
fin.,.nceiro. 

O PD/A, ao liberar recursos 
para õrg~os ou entidi.tdes, e-nré..minharã 
aos roei.mos: 

a) cópia do document o do 
projeto devid;;.n,ente assinado: 

b) cópia dos documentos 
orç..mentários e financeiros; 

e) formul~rios referentes à 
Prestaç~o de Contõs; e 

d} roteiros para apresentat!o 
de Rel .•. t6rio Tlcnico. 

Os recursos transferidos pelo 
PD/A d~ver~o cer movimentados em 
conta bãnc:.ria espeC'ifica, onde ~er:.o 
creditodos pelo PNUD. 

o valor do projeto, pa.ra efeito 
de liberação, ser~ C'orrigido conforme 
procedimentos estabelecidos pelo 
PNUD, a partir da clãta de &~u 
recebimento pela Si:cretaria T~cnica 
do PD/A. 

Havendo necessidbde de 
alteraç~o do orçaml:nto ou cronograma, 
o ex~cutor do projeto ueverá 
solicitár, previe1mentc ã Secr~t •• riá 
T&cnica, ~ modificaç~o pretendida por 

escrito, justificãndo-a. 

Cãso o prazo de aplica~ão for 
superior• um ano, e projeto ter, a 
eventual continuidade de 
fin-.nciamento durante cõda lino 
õdicionõl condicion~da à avõliaç,o do 
re!:ultado do ano anterior e à 
disponibilidade de recursos. 

A liberação de parcelas, a 
partir d11 seg\lnda, eatari 
condicionada à õpresentoç&o de 
relbt6rio de execução 
físico/financeira du etapa anterior. 

Caso a liberaç~o dos recurt.os 
11.oja ef.,tuada &m d85irrr.bolao Onico, a 
.i.pr&:-&1::ll't.ãÇ".t.o do rela~6r io far-se-á. no 
tinal. dà vigência do projeto, 
con,pondo a r e s pe c t Lva preEtaç~o de 
cont.11s. 

~ secretaria T~cnica analisar~ 
os rel •• t6rios 'de execuç~o e, qu.;.ndo 
n~c~cslrio, f6r~ vistori6s t~cnicas, 
~presen~ãndo os respectivos 
r~l •• tlrios concluEivos em relÃÇ~o à 
liberãç~o da& pãrcelas 5Ub5equante& 
do projeto. 

Na hipótese do 6rg~o ou 
entidade nlo apresentÃr o r~lat6rio 
põrciãl ou ãpresentá-lo com 
irre9ularicade, ou ainda, se o 
rela~~rio de ~istoria conC'luir pela 
nio liberação da pãrcela eub&equente, 
a secretaria Tfcnica suspenderl tal 
liberaç~o. 

Ser~o suepen'sos os desembolsos 
de recurvo& cos preponentes dos 
projeto~ no c1>so eh: cle&c1.m;pri11"1ento 
das obrigações ~ssumidas. 

Os executore& dever~o 
r~embol~ãr ao PD/A,,imediatam~nt•, & 
't.otalidad~ do mont~nte d~&en.bolsÀdc, 
na hipõtese de descumprimento das 
obrigações assumidas. 

A execuçio será acompanhada e 
fisc~li%àda ~la Secretaria Ttcnica 
do PP/A e pelo pe6soal do PNUD, que 
poder~o tãn.b~m, para i&to, utili%ar 
se de consultores ·~d hoc". 

Para cada projeto serio 
adotados, entre outros, os seguintes 
proc1:di1n~ntos, c.ra.bendo A: 

a) Secretaria Técnica do PD/A: 

l- anotar em registro próprio 
todi.ts as ocorrência& 
relacionãdas com a execução do 
convénio; 
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2- elaborar ou supervisionar a 
el6.borc.ç,o cios relat6rios de 
vistoriü, conforme roleiro 
definido pelo PP/A; e 

3- elaborÃr relatório final de 
aval i.,çf.o ttcnica, conforme 
roteiro definido pelo PD/A. 

b) Entidade Executora: 

l- apresentã.r relat6rios para a 
J.ib~raçko das parcelas 
~ub~eq-..,entes ã primeira; e 

2- elaborar um relãt6rio 
conclu~ivo ao tfrmino do 
projeto, cPnforme roteiro 
forn~cido pelo PO/A. 

o PD/A estãbelecerá, quando 
jl.ll9ar necess:~rio, proc-1a1din,r,n1:os 
•. dicionais p •• r •• o ãC'Omp<inh..rniâ:'Tlto doo 
projetos, visll:indo la51iiEdJ\Jr4r o 
désenvolvimerit.o ãdEequado dos mesmos, 
sendo que a entidade ex~cut.ora d~ver~ 
pre&tar total cooper •• ç~o p~ra o 
c\Jmprianento de s t e propósi~o. 

os executores dos projetos 
deve r ão permitir ão PD/A, a qu.ilquer 
l·poca, o ex b.11,e dos d;.dos, ben,;, ot.r,H; 
e instalãç-ões reli.ocion •• dos ii. e:>.:ecuçioo 
do projeto, pr&Etando inform;.çõ~s a 
r~speLto du toda e quJlquer 
solici~aç-~o !eita. 

Quando os projetos envolverem 
publi~~ções, os executore$ deverio, 
.al{-m de dar o crldito ao PD/11. corno 
aoente !in •• nciador, a ele d~i.tin •• r 
lO't dos exeJT,pl.ar..-s editãdos, .ã.th o 
limite de lOO cópias. Aqueles que 
re-sultart:-m na produçiio de v.ideos, 
filmes ou outros produtos ,udio 
visu;.is tarr~&m dev~rf.o incluir o 
crl'-dito ao PD/A como áÇJente 
financiador, deEtinanào-lhe duas 
cópias. 

Quando os projetos resultarem 
em nov.-.s marcas o~ patent~s, os 
execut.or~s dt:vérl'.o torni-las di:? 
domínio público ou revc:rter .SO\ de 
6eua res~ltãdos financeiros ao PD/A, 
a cri~~rio do execu~or. 

Q\Jando os projetos resultarem 
na obt~n~~c de r~coit•u decorr*n~~u 
de produLos ou eerv~çoa financiado~ 
pelo PD/A, os exec~toree deverão 
reverter parte des~a r~ceita ao 
pr6prio PD/A, a critfrio da 
Secretaria T,cnica. 

A Secretaria 
dever~ analisar e 

T&cnica do PD/A 
emitir p;;recti!r 

conclusivo à vista da documentação 
ãpresentaà•, tom •~ ob••rVAtOiE,8 
julgada~ importantes ao perfui~o 
~sr.lAr~cimenlo dos !6tos. 

.A prestas-ão de contas deverã 
ser exwninada qu~nto: 

a) à conformidade de aplicação 
regular dos r~cursos rapassados pelo 
PP/A Lem como à contrapartida de 
r~cur~os pr6prios exigida; 

b) à compatibilização dos 
custos üpresentÃdos pelas obr&s e/ou 
~erviços ~xecutado~ e os bens 
adCJl,liridos; e 

e) ao fiel cumprimento do 
objeto do projeto. 

Na falta de pre&ta\:o de contas 
no pr.zo it&t&bl·llEicido e/oM nl.o 
e u rr, p r i n, e n t o • d e d i l i 9 é n e i ã s 
cii,te-rmin.,da~, a S1a-cretã.ria Ticnica do 
P~/A tomãr~ as providências 
ãdsninistrat.ivãs CãP.iveis. 

Os docun,entos comprobãt6rios da 
realiiaçio d~s de~pesas deverão s~r 
6rql,liv~uoa no 6rQ!o ou entidade, 
dufãnte cinco anos, ã disposiç~o dos 
lrg~os incurr~idos da tiscalii •• çlo e 
ccr,trole. 

A cada semestre a secretaria 
Ti'.C'nica do 'PD/A ãpr~sentarã um 
rela~~rio operãcional que conterá, 
entre o~trãs, as s~guintes 
informaçõ~s relativas ao fõ~mestre 
in,edi ãt wn~nte i>nt.r:r i or: 

a) rela,io dos 
conclu.idos e seus 
re,,s~lt..,do~; 

projetos 
principãi6 

bJ relãçio dos projetes em 
irr,pleml>'tltilçio II e 1:,t,gio "li\ que ae 
encontram, incl us Lve e:111 rel •• çlf.o aos 
Õrg~os e r:nt.idad~s qye se encontr...m 
inãdin~lentes em reldçio •• o PD/A; 

• e) dados estatísticos reliltivofõ 
à conc •• Ls~c de finãnciamen~os A n1vel 
institucional e s~torial; e 

d) avanços técnica6 e 
científicos alcãr~ãdo&. 

IHSTRUÇ'ÕE$ PARA O PREENCHIMENTO 00 
Y0JlJofVL1UU O 

O presente formulirio se 
destina à apre serrt aç ãc de projetos 
de s s a úl 1:ima n,odal.idõde, ou seja, 
proj~to~ cujos cu~tos totais ~e 
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situem acima do equivalente a 
USSlS, 000. 00 (quin:r.e mil d6lare1; 
Ãffl~ricanos). t composto de quinze 
i tene que procur.fLm identifif:ilr o 
projeto, seu~ proponentes, objetivos, 
juG~ificativa da proposta u 
det6lh<1111ento de seus cuG~os.Pever~ 
te:,.· 1,euG campoG pre""nchidos ;.tendendo 
&5 seguinte~ orientatõee: 

lTEM l: IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Campo l: Título do Projeto - O 
titulo adot;.do deve refletir de 
forma sint~tica, o ~ont~udo do 
trabalho a ser ulaborado. 

Campo~= Objetivo - Descrever 
de íorn,a sucinta os objetivos e 
os reEultõdos espérados do 
projeto. 

Campo 3: Localização - Indicar 
o EGtbdo, o ~unicipio u a 
rsoi~o onde deverA ser 
ex~cutado o projeto. 

Campo 4: Dur •• çl!to - Indicar o 
número de me s e a de dur •• ç~o do 
projeto. 

Campo 5: Início Previsto 
Indicar a dãta e s t In.ada piara 
inicio da e>se-cuç-~o do projeto. 

!TEM 2: IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Campo 6: Proponente - Indicar o 
nome complet.o e a sigla (iie 
houver) do proponente. 

Campo 7: tndereço - Indicar o 
and..-rer;o completo e telefone da 
entidade proponente do prcj1:to. 
Caso o projeto est.&ja ~endo 
õpre-sentado em conjunto com 
outra entidade, ir,dicar em 
prime-iro lugar a entidade 
recpons~vel e em Gegundo a 
entidãde que fornece ãpoio. 

Campo 8: Forma ~urídica - Tipo 
da entidade (se pública, 
privada et.c.) e instrumento ae 
cria~ão. 

Campo 9: Representante Legal - 
Representant.e da em:idade 
proponente, devid.mente 
credenciõdo, e ato que lhe 
atribui cornpet6ncio 
(procura~~º' designaç~o, etc.) 

Campo 10: Coordenador - Indicar 
o nome completo, a funç:;.o, o 
endereço e o telefo11e do 
coor-de ne do r do projeto na 

entidade. 

lTEM J: lDENTIFICAÇhO DO EXECUTOR 

(Caso o executor seja o mesmo 
proponente n~o 6 necess,rio 
preencher os Cãmpos de s t e item) 

CÃlflpo 11: Executor - Indicar o 
nome comph·to e a t.igla (5e 
houver} do executor. 

Campo 12: Endere~o - Indicar o 
e nde r eço comph1tci e telefone da 
1:ntidãde executora do projeto. 

Campo 13: Forma .Jurídica - Tipo 
da entidade (~e pública, 
privada etc.) e instrumento de 
crii,çf.o. 

Campo 14: Representante Legal 
Repr~sentante da entidõde 
wx~cutdra, d~y~d•mgnte 
cr1:d&nciado, e .to qua lha 
atribui competência 
(procuraçio, desig~aç~o, etc.) 

Campo 15: Coordenador - Indicar 
o nome completo, a funçiio, o 
ende r eçc t! o tele!o11e do 
coor denador- do projeto na 
E'ntid.,.de. 

lT!Y. 4: DESCRIÇÃO DOS CUSTOS 

Campo 16: Custo Total - Indicar 
o custo totõl do projeto, 
inclu~iva os da contrap.r~ida. 

C;.rr,po 11: Custo do Prime iro hno 
- Indicar o custo r~fer1:nta .e 
pr.i.mlã-iro àno d"" ""'"'uç-lio do 
proj1:to. 

campo JB: Reêursos Solicitados 
ao PD/A - Jndicõr 06 recursos 
aolicitados ao Progr..rna Piloto 
no primeiro ;.no de execuç~o do 
projeto, 1especifiC'ando il5 
desp~sa~ corrénte {mãterial de 
c-onsumo, servi çoi. de t.erceiros, 
di&riftB o~ h~Eped~gem) e •& 
despésas de cãpital 
(~quipaméntoE>, m1terial 
permanente, obras e 
insular;õE-s). 

ITEM 5: hREA(S) DE PRlORlDADE(S) 

Indicar a 1rea ou &reas de 
prioridade no conjunto das 
~rea5 cobertas pelo Progr..rna 
Piloto para Cons~rvaç~o das 
Flore~tÃB Tropicais 
Brasileiras. São ela&: 
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PROGRAM~ PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS 
FLORE.St'Í~AS Tl=<OP I C/\. 1 es BRAS l t.:..E l RAS 

PROJETOS DEMONSTRATIVOS TIPO A 

FORMULÁRIO DE PRO~ETOS 

12. MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO 
MATERIAL DE CONSUMO 

O I S C R 1 M I N A Ç Ã O QUANTIDADE 
C U S T O 
CrS MIL 

' . 

' 

I 

T O T A L 

SERVIÇOS DE TERCEIROS/ENCARGOS 

O 1 S C R I M I N A Ç Ã O e u s T o QUANTIDADE Cr$ M L 

. 

. 

T O T A L 

·~· 
------- 
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-Pesquisas ~plicadas ao 
De6envolvimento sustent~vel; 

-zoneamento Ambiental; 

-necuperaç~o 
De9rad •• do1>1 

de 

-Manejo de Recursos 
Náturais/Contas Patrimoniais; 

-Educação Ambiental; 

-Ãreas Ind!genas; 

-Fortalecimento lnstitvC'ional e 
Cãpacitaç:o do R~cursos 
Humanou; 

-Florestas Nacionais; 

-Reservas Extrativistas; 

-Unidades de Conservaç&o; 

-Monitorã.n.rnto e Vigilância; 

-Fiscalizaç~o e Contrõle; 

-Recuperaçã.o 
DeÇ,Jr •• d •• d.,s: 

de Áreas 

-outras. 

!TEM 6: OBJETIVOS 

Objetivo Geral - Indicar de que 
forma a '=><E:-c-uç~o do projE:t.o 
contribuir:. par •• os objet.1.vos 
do Progr,ma Pilot.o páTã. a 
Proteç.iio d a s F'lc.re:.:tas 
Tropicais Brasileiras. 

Objetivo Fspecifico - Indicar 
os obj~tiv~D espucifi~o, a 
serem alcõnÇãdos pelo projeto, 
em funç~o das atividad~s a 
serem exE:cUtãdas. 

Metas - Indicar as medidas 
explicitas do objetivo, su ••. s 
q.iantific •• ções ao longo do 
t.en1po e as fases a serc-m 
iat:ingidãi.. 

ITEM 1: JUSTJFICATIVA 

Elaborar um breve diagn6stico 
do c o n c e x t o onde se 
desenvolvE-rt. o projeto, 
il&sine1li>ndo ou probl~ma11 il 
serem enfrentados. Indicar 
claramente por que o projeto 
deve s&r e><ecutado e qual a 
repercu6Gão esperada de su •• 

implementafAO, principalmente 
para A& populações a &erem 
b~n~ficiad4& pule proje~c. 
Descr~v~r sucintamente a irea 
onde ser~ dE.-senvolvido o 
projeto e indicar qual a 
relaç~o cem outrds projetos em 
de s e nvo Lv í.me nt.o na regiii.o, no 
i.mbito do ProgrM,a Piloto ou 
n~o. 

ITEM B: METODOLOGIA 

Descrever os m&todos e tfcnicilS 
a serem utili1Gdos. lndicàr 
.tr •• vé& d8 q\lã.i& procedimento& 
pr~tende-5e che94r is metas 
propostas. DE-6crever as 
nt: i v idãdt.-s ne ce s sê r iãs "º 
desenvolvirr,ento do projeto. 
De:screv~r téimb~m como a 
popul;.ç~o atingida participará 
d"' implE:n,ent. •• ç~o do projeto. 

lTI:M 9: DEThl.PJ,YIUTO DOS CUSTOS E 
ORICEH DOS RECURSOS 

1ndicar o montante de recYr&os 
solicitados, por ano, e por 
tipo de despe:sas previ&tã.a 
(mat.eriul de cons en.e , serv Iç os , 
m~terial p~rm~nente etc.). O~ 
cu5t.o~ devE:rio f.e:r apresentados 
em cruzfriros e ser~o 
i>t.\Jaliz.,dos com b.u,e na 
v •• riaç~o do c~.t>io do d6lar. 
Pãra cada ano de execuçio do 
projeto proposto deveri ser 
prt.-cnchida uma t ••. ~ela deste 
item do formul~ric. 

l'J"EH 10: CRONOCRhl"J\ FÍSICO 

Preencher formulirio 
rel;.cion •• ndo e d~t •• lh;.ndo as 
ü't.i>pioa. d11 dii,1i&nvolvin,11nt.o do 
projeto, com repectivas 
unid.,des de medida e quant Ldade 
progr~mãda p •. r.a o t.empo de 
duraç~o do projeto, em meses. 

ITEH.ll: EQUIPE I:HVOl..VlDA 

Indicar os tfcnicos que estarão 
envolvidos no de&envolvi1J1ento 
do projeto, 11~sinali.ndo se 
pE.-rt€c-11cem i.o quadro da 
inst:ituiç~o propon,mte ou &e 
deverão &er contratkdOs. 
Enviàr, anexo aos !onnul~riou 
pr"'enchido1,, e Curriculum Vit.Ae 
dti ciida um dos t,cnicca 
envolvidos. 
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lTEM 12: MATERIAL PE CONSUMO E 
SI:f<VIÇOS 

Preencher !ormullrio 
discriminAndo o material de 
consumo necessário, suas 
q\,lãntidades e cc s t e , No me ame 
f oz-mu Lá r Lo discrimin •• r os 
.cei-vir;os de terceiros e seus 
respectivos custos. Par~ CãdÂ 
ano de implementai;-Xao do projeto 
proposto deverá ser pre~nchiàa 
uma t;;.bela deste item do 
! ormu H.r i o. 

ITEM lJ: EQUIPAMENTOS E ~~TERIA!., 
PERY.ANENTE 

Relacionar os bens a serem 
ãdquiridos, a quãntidãde 
nec~ssãria, ceus ~ustos 
unit.irios e totãis, pãra c;;.da 
ano de irr,plementialj"~O do projeto 
proposto. 

lTEM 14: OBRAS E INSTALAÇÕES 

Preencher a tabela deste item 
do !ormul~rio, relãcionando as 
obras e instal&ções nec~~Etric~ 
à implóntaç~o do proj~to, 
indicãndo a locúlidãde, ~ua 
finalidade, unidãdes de medida 
e custo. 

lTE.M 15: CRONOCRhMA DE DESE~BOLSO 

Preencher a tabela deste item 
do formullrio, relacionãndo os 
itens referentes à despeSãs 
corr~ntes e à d~spe~ã~ de 
cãpi e a l, em tr imr,.stt·i's, para 
e e e a ano de implement..ã'j"~O do 
projeto proposto. 

PRAZO DE APRESENTAÇhO DE PR03F.TOS 

Os projetos deverio ser 
apresr,.ntados, no mãximo, at, / / 
na sE:-de da ~ecrea:taria Técnica de 

Projetos Demon~tr~tivos ~~-. na 
J:cplan;.da dos Ministérios Bloco B, 
sobrE-loja, ou envi.&dos pelou 
correios, em envelope registrado, 
vi.Ilendo, nesse caso, a data de 
expediçiio. 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

os resultados serão comunicados 
aop interessãdos por càrt~ e/ou 
t~lefone ~ ~~t&rto à di5poaitlo p~!o 
~@l~fone (061)~2)-6UOO. 

J;SCLA.R.ECJMrHTOS 

rara maiores esclarecimentos 
acorca de preaen~o •dit•l, contA~&r1 

secr et ar La T,cnica / Projeto,; 
Demoni.n;rãt.ivos ''A" 
F.'splanada dos Y..inist~rios Bloco B, 
sobreloj ••. 
,0053 - Brãsília - DF 

Telefone: (061)226-5090 
rax: (Obl}223-6800 

Escritórios Regionais do CTA nas 
&e9uinte~ localidQà~~= 

B 


