
BRASillALEMANHA 

•' 
. Por trOCII de Notas, efetuada em Brasília, em 5 de agosto de 1999, foi celebrado um Ajuste 

Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica, de 17 de setembro de 1996, sobre o Projeto 

r "Apoio ao Manejo Florestal da Amazônia", entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Federal da Alemanha. 

O Ajuste em apreço tem o seguinte teor: 

Nº WZ 445/ÜR/418/00 
A Sua Excelência o Senhor 
Luiz Felipe Lampreia 
DD. Ministro de Estado das Relações Exteriores 
da República Federativa do Brasil 
Brasília 

Brasília., 05 de agosto de 1999 

Senhor Ministro, -.. 
Tenho a honra de propor a Vossa Excelência, em nome do Governo da República Federal da 

Alemanha, com referência ao Acordo Básico de Cooperação Técnica, de 17 de setembro de 1996, 
(doravante denommado "Acordo Básico"), celebrado entre o Governo da República Federal da 
Alemanha e o Governo da República Federativa do Brasil, o seguinte AJuste Complementar sobre o 
projeto "Apoio ao Manejo Florestal da Amazônia": 
1 O Governo. da República Federal da Alemanha e o Governo da República Federativa do 
Brasil darão suporte ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(]BAMA). 
2. O objetivo do projeto é desenvolver e introduzir, no âmbito do Programa Piloto Internacional 
para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PP-G7), formas de uso sustentáveis da floresta, e 
contribuir para o melhoramento das condições globais da politica florestal. Na primeira etapa do apoio 
{3 anos), os usuários da floresta (grupos tradicionais, colonos, empresas madeireiras) aplicarão métodos 
de manejo sustentável da floresta em locais selecionados da Amazônia, começando a aproveitar a 
floresta de maneira legal. ' 
3. Contribuições do Governo da República Federal da Alemanha ao projeto. 

. , · a) enviar: • 
. , - um técnico de' longo prazo especializado em assessoramento florestal (política 

florestal/gestão de recursos naturais) e coordenação do projeto, pelo período máximo de 36 meses; 
. ,;; , - um técnico de longo prazo, especializado em engenharia florestal social, pelo período 

mál[imo .clc.36.meses; 
- especialistas de curto prazo, internacionais e locais, para atuarem no equacionamento de 

questões específicas, pelo período máximo de 20 técnicos/mês; 
b) facultar "in loco" técnicos pelo período máximo de 90 técnicos/mês; 
e) facultar a técnicos parceiros estágios de aperfeiçoamento na República Federal da 

Alemanha, na República Federativa do Brasil ou em outros países, pelo período máximo de 66 
técnicos/mês; . 

d) fornecer, até wn total de DM 200.000,00 (duzentos mil marcos alemães), máquinas, 
aparelhos e materiais, conforme especificado a seguir: 

- duas viaturas para qualquer terreno; 
- equipamentos e outros materiais; 

e) custear as despesas de alojamento e viagens a serviço previstas no artigo 5º, parágrafo 1, 
alíneas "b" e "c" do Acordo Básico, subtraindo as contribuições de contrapartida brasileira conforme 
especificado no item 4 deste Ajuste Complementar. 
·4. Contribuições por intermédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA): 

- custear as despesas de contrapartida previstas no artigo 7°, alínea "h" do Acordo Básico, 
prestando para este fim, em moeda nacional, junto à Agência da GTZ no Brasil, para cada técnico/mês 
enviado e contratado "in loco" pelo Governo da República Federal da Alemanha, contribuição 
financeira, cajo valor será estabelecido anualmente, de comum acordo entre a Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC) e a Agência da GTZ no Brasil. 
5. Os técnicos brasileiros, assessorados pelos técnicos enviados e contratados "in loco", pelo 
Governo da República Federal da Alemanha, terão as seguintes atribuições: 

- apoiar e testar iniciativas promissoras no setor privado e público como modelos regionais 
com caráter demonstrativo; 

- desenvolver, testar, avaliar e introduzir um sistema de monitoramento e controle do 
desmatamento ilegal nas regiões piloto em tomo de Santarém/Pará e ltacoatiara/Amazonas; 

- prestar assessoramento a comunidades selecionadas localizadas em torno e dentro da 
Floresta Nacional de Tapajós na gestão de uso sustentável dos recursos naturais; 

- difundir experiências e resultados dos componentes do projeto e de outros projetos, 
utilízando-os na formulação de uma política florestal melhorada; 

- planejar e implementar ações necessárias e um sistema de monitoramento e ava1iação; 
- desenvolver e implementar a coordenação entre os componentes do projeto e das 

modalidades de coordenação com os outros subprogm= do PP-07. 

6. a) O Governo da República Federal da Alemanha encarregará a Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschbom (Agência Alemã de Cooperação), do 
cumprimento de suas contribuições. · ' 

b) O Governo da República Federativa do Brasil encarregará o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (]BAMA) da execução do projeto na forma do presente 
Ajuste Complementar. 

e) As instituições encarregadas, conforme os termos das alíneas "a" e "b" deste item, 
estabelecerão, de comum acordo, plano operacional ou instrumento equivalente, que poderá sofrer 
modificações ou adaptações conforme as exigências verificadas durante a execução do projeto, 
observado o objetivo constante do item 2 do presente Ajuste Complementar. Quaisquer alterações dos 
serviços, do cronograma e do pessoal do projeto deverão ser feitas com a concordância da instituição 
encarregada brasileira, da GTZ e da ABC. 

7. Para as questões não previstas no presente Ajuste.Complementar aplicar-se-ão as disposições 
do Acordo Básico. 

8. O presente Ajuste Complementar é concluído nos idiomas alemão e português fazendo ambos 
os textos igualmente fé. 

Caso o Governo da República Federativa do Brasil concorde com as propostas contidas nos 
itens 1 a 8 acima, esta Nota e a Nota em resposta de Vossa Excelência, em que se expresse a· 
concordância do Governo da República Federativa do Brasil, constituirão Ajuste Complementar ao 



Acordo Básico de Cooperação Técnica, de 17 de setembro de 1996, a entrar em vigor na data da Nota de 
resposta de Vossa: Excelência. 

Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Excelência os protestos de minha mais alta 
consideração. 

CLAUS J. DUISBERG 
Embaixador E:xtraordináno e Plenipotenciário da 

República Federal da Alemanha 

ABC/DEMA/DAI/DE-1/04/ETEC.BRAS-RFA 
Em 05 de agosto de 1999 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Clà\ts-"!Orgen Duísberg 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da 
República Federal da Alemanha 

- 

Senhor Embaixador, 
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota WZ 445/ÜR/418/99, datada de 05 de agosto 

de 1999, cujo teor em português é o seguinte: 
"Senhor Ministro, . 
Tenho a honra de propor a Vossa Excelência, CD\ nome do Governo da República Federal da 

Alemanha, com referência ao Acordo Básico de Cooperação Técnica, de 17 de setembro de 1996, 
(doravante denominado "Acordo Básico"), celebrado entre o Governo da República Federal da 
Alemanha e o Governo da República Federativa do Brasil, o seguinte Ajuste Complementar sobre o 
projeto "Apoio ao Manejo Florestal da Amazônia": 
1. O Governo da República Federal da Alemanha e o Governo da República Federativa do 
Brasil darão suporte ae Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(lBAMA). 
2. O objetivo do projeto é desenvolver e introduzir, no âmbito do Programa Piloto Internacional 
para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PP-07), formas de uso sustentáveis da floresta, e 
contribuir para o melhoramento dás condições globais da política florestal. Na primeira etapa do apoio 
(3 anos), os usuários da floresta (grupos tradicionais, colonos, empresas madeireiras) aplicamo métodos 
de manejo sustentável da floresta em locais selecionados da Amazônia, começando :a·'aprôveitârf,a:,~, 
floresta de maneira legal. · · · · , , · 
3. Contribuições do Governo da República Federal da Alemanha ao projeto: 

a) enviar: 
- um técnico de longo prazo especializado em assessoramento florestal (política 

florestal/gestão de recursos naturais) e coordenação do projeto, pelo periodo máximo de 36 meses; 
- um técnico de longo prazo, especializado em engenharia florestal social, pelo periodo 

máximo de 36 meses; 
- especialistas de curto prazo, internacionais e locais, para atuarem no equacionamento de 

questões especificas, pelo perlodo máximo de 20 técnicos/mês; 
b) facultar "in loco" técnicos pelo período máximo de 90 técnicos/mês; 
c)facultar a técnicos parceiros estágios de aperfeiçoamento na República Federal da 

Alemanha, na República Federativa do Brasil ou em outros países, pelo periodo máximo de 66 
técnicos/mês; 

d) fornecer, até um total de DM 200.000,00 (duzentos mil marcos alemães), máquinas, 
aparelhos e materiais, conforme especificado a seguir: 

- duas viaturas para qualquer terreno; 
- equipamentos e outros materiais; 

e) custear as despesas de alojamento e viagens a serviço previstas no artigo 5º, parágrafo I, 
alíneas "b" e "e" do Acordo Básico, subtraindo as contribuições de contrapartida brasileira conforme 
especificado no item 4 deste Ajuste Complementar. 
4. Contribuições por intermédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (ffiAMA): 

· - custear as despesas de contrapartida previstas no artigo 7°, alínea "h" do Acordo Básico, 
prestando para este fim, em moeda nacional, junto à Agência da GTZ no Brasil, para cada técnico/mês 
enviado e contratado "ín loco" pelo Governo da República Federal da Alemanha, contribuição 
financeira. cujo valor sera estabelecido anualmente, de comum acordo entre a Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC) e a Agência da GTZ no Brasil. 
5. Os técnicos brasileiros, assessorados pelos técnicos enviados e contratados "in loco", pelo 
Governo da República Federal da Alemanha, terão as seguintes atribuições: 

- apoiar e testar iniciativas promissoras no setor privado e público como modelos regionais 
com caráter demonstrativo; · 

- desenvolver, testar, avaliar e introduzir um sistema de monitoramento e controle do 
desmatamento ilegal nas regiões piloto em torno de Santarém/Para e Itacoatiara/ Amazonas; 

- prestar assessoramento a comunidades selecionadas localizadas em tomo e dentro da 
Floresta Nacional de Tapajós na gestão de uso sustentável dos recursos naturais; 

- difundir experiências e resultados dos componentes do projeto e de outros projetos, 
utilizando-os na formulação de uma politica florestal melhorada; 

- planejar e implementar ações necessárias e um sistema de monitoramento e avaliação; 
- desenvolver e implementar a coordenação entre os componentes do projeto e das 

modalidades de coorcenação com os outros subprogramas do PP-07. 

6. a) O Governo da República Federal da Alemanha encarregará a Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Esch!>om (Agência Alemã de Cooperação), do 
cumprimento de suas contribuições. 

b) O Governo da República Federativa do Brasil encarregará o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) da execução do projeto na forma do presente 
Ajuste Complementar. 

e) As instituições encarregadas, conforme os termos das alíneas "a" e "b" deste item, 
estabelecerão, de comum acordo, plano operacional ou instrumento equivalente, que podera sofrer 
modificações ou adaptações conforme as exigências verificadas durante a execução do projeto, 
observado o objetivo constante do item 2 do presente Ajuste Complementar. Quaisquer alterações dos 
serviços, do cronograma e do pessoal do projeto deverão ser feitas com a concordância da instituição 
encan:_egada brasileira, da GTZ e da ABC. 

1. Para as questões não previstas no presente Ajuste Complementar aplicar-se-ão as disposições 
do Acordo Básico. · 
8. O presente Ajuste Complementar é concluído-nos idiomas alemão e português fazendo ambos 
os textos igualmente fé. · . 
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_ Caso o Governo da República Federativa do &rasil conconlc com as propostas contidas IIOI 

itens 1 a 8 acima, esta Nota e a Nota em resposta de Vossa Excelência, em que se expresse a· 
concordância do Governo -da República· Federativa do Brasil, comtituirão Ajuste Complementar ao 
Acordo Básico de Cooperação Técnica, de 17 de setembro de 1996, a entrar em vigor na datada Nota de 
resposta de Vossa Excelência. 

Pennita-me, Senhor Ministro, apresentai' a Vossa Excelência os protestos de minha. mais alta 
consideração". 
2. Em resposta, informo a Vossa Excelência que o Governo brasileiro concorda com os termos 
da Nota acima transcrita, a qual, juntamente com a presente Nota, constituirá Ajuste Complementar ao 
Acordo Básico de Cooperação Técnica, de 17 de setembro de 1996, entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da AJemanha, a entrar cm vigor a partir dl dlla 
desta Nota 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência a ganntia de minb&.,mais aJ&a 
consideração. 

,,., __ 
(Of. nQ 41/99) 

LUIZ FELIPE LANPREIA 
Ministro de Estado das Relações Exteriores 

da ReplÍblica Federativa do Brasil 

r: 


