Relatório Técnico Semestral

Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade
ambiental das comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro

Período do Relatório:
01/04/2017 a 30/11/2017

Educação Ambiental

Identificação do Projeto

Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das
comunidades pesqueiras do estado do Rio de Janeiro

Instituição responsável:

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

Termo de Execução do TAC nº

CW 1551087

Localização do Projeto:

Estado do Rio de Janeiro
Promover a conservação da biodiversidade na zona costeira e
marinha do estado do Rio de Janeiro, o uso sustentável dos
recursos pesqueiros no estado e o fortalecimento da pesca

Objetivo geral:

artesanal como estratégia de longo prazo para contribuir para a
sustentabilidade ambiental, social e econômica da atividade, por
meio da implementação de projetos de educação e melhoria da
qualidade ambiental.
Pescadores artesanais, representações coletivas (cooperativas,
associações, sindicatos etc.), organizações não governamentais

Público-alvo:

locais e instituições que desenvolvam ações relacionadas aos
objetivos deste Projeto e demais atores envolvidos na cadeia da
pesca artesanal.

Valor investido no semestre (R$): R$ 63.363,70
Natália Prado Lopes Paz
Responsável pela elaboração do
Relatório

Gerente de Projetos no Funbio
natalia.paz@funbio.org.br
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Objetivo específico, meta e indicadores de efetividade do Projeto

Objetivo específico

Meta

Indicadores
 Consultoria contratada.

 Resultados dos PEAs e PCAPs
Sistematizar os resultados
identificados, sistematizados e
gerados pelo portfólio dos PEAs
apresentados em forma de
e PCAPs implementados no
relatório.
estado o Rio de Janeiro.

 Chamada de projetos divulgada
para o público alvo.
Selecionar e apoiar projetos de
educação ambiental no estado
 Implementação de pelo menos
do Rio de Janeiro,
5 projetos de educação
complementando as ações dos
ambiental comprometendo
PEAs e PCAPs na região.
todo o recurso disponível.

Divulgar as ações do projeto e
disseminar o conhecimento
adquirido.

 Divulgação do projeto na região
alvo e em fóruns relevantes.
 Sistematização e elaboração de
material sobre os resultados do
projeto.

 Relatório contendo informações
sistematizadas e analisadas pela
consultoria aprovada pela equipe
do Funbio e CGPEG.

 Número de projetos apoiados.
 Proporção do recurso disponível
aplicado em projetos apoiados.

 Material sobre os resultados do
projeto elaborado, publicado e
divulgado.

3

Educação Ambiental

1. Sumário executivo
O Termo de Execução do TAC nº CW 1551087 relacionado ao Projeto de Implementação de projetos
de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do estado
do Rio de Janeiro, foi assinado pela Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo o Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) no dia 01 de abril de 2017.
A etapa inicial do Projeto prevê a contratação de uma consultoria especializada para sistematização
dos dados dos Programas de Educação Ambiental (PEAs) e Planos de Compensação da Atividade
Pesqueira (PCAPs) no estado o Rio de Janeiro, levando em consideração aspectos voltados para a
melhoria da qualidade ambiental das comunidades pesqueiras locais. Conforme acordado com
técnicos da CGPEG/IBAMA, a elaboração do Termo de Referência para esta contratação ainda não foi
iniciada, pois estão todos aguardando a finalização do processo de contratação da consultoria para a
Fase 1 do Projeto.
Com o intuito de criar uma identidade visual ao Projeto, que favoreça o trabalho de divulgação das
suas ações, foi apoiada a criação de uma logomarca que deverá ser aplicada em todo o material
relacionado a ele.
A seguir, serão apresentadas em detalhes todas as atividades realizadas no primeiro semestre de
execução do Projeto.

2. Resultados alcançados
A partir de abril de 2017, com a assinatura do Termo de Execução do TAC nº CW 1551087, foram
iniciadas as primeiras etapas presentes no Plano de Trabalho do Projeto, detalhadas a seguir.

A. Elaboração do Manual Operacional do Projeto (MOP)
O Manual Operacional é um instrumento orientador para a implementação do Projeto. Nele são
estabelecidas as atribuições, os prazos para cumprimento das obrigações pelas partes envolvidas e as
orientações para planejamento, execução e monitoramento do Projeto.

B. Reuniões para elaboração do Termo de Referência para contratação de consultoria para
sistematização dos PEAs e PCAPs
A elaboração do Termo de Referência para a contratação de uma consultoria especializada para
sistematização dos dados dos Programas de Educação Ambiental (PEAs) e Planos de Compensação da
Atividade Pesqueira (PCAPs) no estado o Rio de Janeiro, levando em consideração aspectos voltados
para a melhoria da qualidade ambiental das comunidades pesqueiras locais, será feita em conjunto
com a equipe de técnicos da CGPEG/IBAMA.
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Conforme acordado com a equipe da CGPEG/IBAMA, antes de iniciar a elaboração do Termo de
Referência, será aguardada a finalização do processo de contratação da consultoria para a Fase 1 do
Projeto.

C. Divulgação do Projeto
Da mesma forma como será feita para o “Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade
nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro”, a
divulgação das principais ações e resultados alcançados pelo Projeto ocorrerá por meio da página do
Funbio na internet: www.funbio.org.br
Com o intuito de criar uma identidade visual ao projeto, que
favoreça o trabalho de divulgação das suas ações, foi contrato
o serviço para a criação da logomarca que deverá ser aplicada
em todo o material produzido.
O processo de seleção e contratação da empresa responsável
pela criação da marca foi feito seguindo a Política de Compras
e Contratações do Funbio, baseada na qualidade e no preço da
proposta. Foi levada em consideração também os demais
projetos do TAC, o que garantiu uma identidade visual a todos
os projetos contemplados pelo TAC Chevron Federal.

Abaixo, um quadro resumo com as ações previstas e os resultados alcançados no período para cada
Objetivo Específico do Projeto:
Objetivos específicos
Sistematizar os
resultados gerados pelo
portfólio dos PEAs e
PCAPs implementados
no estado do Rio de
Janeiro.

Metas

Ações previstas

Resultados dos PEAs e
PCAPs identificados,
sistematizados e
apresentados em forma
de relatório.

Elaboração de Manual
Operacional do
Projeto.

Manual elaborado e apto a
conduzir as atividades do
Projeto.

Criação de logomarca
para identificação do
Projeto.

Logomarca criada.

Divulgação do projeto na
região alvo e em fóruns
relevantes.

Divulgar as ações do
projeto e disseminar o
Sistematização e
conhecimento adquirido.
elaboração de material
sobre os resultados do
projeto.

Resultados alcançados
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3. Resultados não alcançados
As atividades “Contratação de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs” e “Lançamento de
chamadas de projetos para seleção de propostas nas regiões trabalhadas” haviam sido planejadas para
serem iniciadas ainda no primeiro semestre de execução do Projeto. Contudo, seguindo uma orientação
da equipe da CGPEG/IBAMA, está sendo aguardada a finalização do processo de contratação da
consultoria para a Fase 1 do Projeto.
Uma vez finalizado esse processo de contratação, será dado início à elaboração do TdR para a Fase 2.

4. Resultados inesperados ou não planejados
Não havia sido planejada essa grande demora para início das atividades do Projeto. Agora, com o
processo de contratação da consultoria para a Fase 1 sendo finalizado, será dada continuidade ao
andamento das primeiras etapas previstas no cronograma.

5. Ações previstas para o próximo semestre
Para o próximo semestre estão previstas as seguintes ações para cada Objetivo Específico do Projeto:
Objetivo específico

Meta

Ações previstas

Elaboração do Termo de
Referência para contratação de
Sistematizar os
resultados gerados
Resultados dos PEAs consultoria para sistematização
pelo portfólio dos PEAs e PCAPs identificados, dos PEAs e PCAPs.
e PCAPs
sistematizados e
implementados no
apresentados em
Contratação de consultoria para
estado do Rio de
forma de relatório.
sistematização dos PEAs e
Janeiro.
PCAPs.

Resultados esperados
Termo de Referência
finalizado e divulgado no site
do Funbio.

Processo de seleção do
consultor finalizado e
primeiras atividades
iniciadas.
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