Relatório Técnico Semestral

Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de
renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de
Janeiro

Período do Relatório:
01/10/2016 a 31/03/2017

Educação Ambiental

Identificação do Projeto

Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as
comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro

Instituição responsável:

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

Termo de Execução do TAC nº

CW 1472588

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 ambiental e
geração de renda.
Pescadores artesanais e representações coletivas (cooperativas,
associações, sindicatos etc.); organizações não governamentais

Público-alvo:

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

Valor investido no semestre (R$): R$ 416.827,82
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
Sistematizar o portfólio de
PEAs e PCAPs sendo
implementados na região
Norte do Estado do Rio de
Janeiro, identificando lacunas e
oportunidades de sinergia
Realizar seleção e
implementação de projetos de
educação ambiental na região,
complementando as ações dos
PEAs e PCAPs na região

Divulgar as ações do projeto e
disseminar o conhecimento
adquirido

Meta
 Sistematização dos PEAs e
PCAPs em implementação na
região e identificação de
lacunas e oportunidades de
sinergia

Indicadores

Relatório contendo informações
sistematizadas e analisadas

 Divulgação da chamada de
projetos
 Implementação de pelo menos

Número de projetos de educação
ambiental apoiados

25 projetos de educação
ambiental
 Divulgação do projeto na região
alvo e em fóruns relevantes
 Sistematização e elaboração de
material sobre os resultados do
projeto

Material sobre os resultados do
projeto elaborado
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1. Sumário executivo
O Termo de Execução do TAC nº CW 1472588 relacionado ao Projeto de Implementação de projetos
de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte 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 25 de junho de 2016.
A primeira parcela do recurso total previsto, no valor de R$ 3.530.754,69 (três milhões quinhentos e
trinta mil setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), foi depositada pela
Chevron em favor do Funbio em 30 de setembro de 2016.
O Termo de Referência para contratação de consultoria especializada para sistematização dos dados
dos Programas de Educação Ambiental (PEAs) e Planos de Compensação da Atividade Pesqueira
(PCAPs), que corresponde a uma das primeiras atividades previstas para o Projeto, teve sua elaboração
iniciada ainda em 2016, em conjunto com técnicos da CGPEG/IBAMA. Entretanto, o mesmo ainda não
foi finalizado.
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 junho de 2016, com a assinatura do Termo de Execução do TAC nº CW 1472588, foram
iniciadas as primeiras etapas presentes no Plano de Trabalho do projeto.
Em seguida, o detalhamento de cada uma dessas etapas:

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.
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B. Reuniões para elaboração do Termo de Referência para contratação de consultoria para
sistematização dos PEAs e PCAPs
Com intuito de elaborar o Termo de Referência para contratação de consultoria especializada para
sistematização dos dados dos Programas de Educação Ambiental (PEAs) e Planos de Compensação da
Atividade Pesqueira (PCAPs), a equipe da gerência do Projeto no Funbio e analistas da CGPEG/IBAMA
se reuniram algumas vezes na sede do Funbio. Entre os envolvidos nas reuniões estavam Emerson
Marcondes e Mônica Serrão, da CGPEG/IBAMA, e Natália Paz e Rodolfo Cabral, do Funbio.
Durante as reuniões, buscou-se definir o escopo do trabalho a ser desenvolvido pelo consultor. Vale
ressaltar que um Termo de Referência para uma contratação deste perfil é complexo e a definição do
escopo deve ser tratada de forma detalhada e objetiva. Por esses motivos, o documento não pôde ser
finalizado até a data de abrangência deste relatório.
Até o momento ficou definido que o documento visa à contratação de consultoria pessoa jurídica para
consolidar informações, de forma a identificar lacunas e potencialidades dos PEAs e PCAPs, formatar
chamadas para seleção de projetos de educação ambiental com ênfase na geração de trabalho e renda
para comunidades pesqueiras artesanais nos municípios litorâneos do Norte Fluminense, da Região
dos Lagos e do entorno da Baía de Guanabara, bem como capacitar essas comunidades pesqueiras
para proporem iniciativas de modo a responderem aos critérios e formatação exigidos nas chamadas.
Ficou definido também que a empresa selecionada deverá participar de uma reunião de negociação
de contrato com a Gerência do Projeto no Funbio quando serão alinhadas e detalhadas as demandas,
bem como realizada a adequação da metodologia proposta e do cronograma de atividades.

C. Seleção de proposta no âmbito do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio
de Janeiro
Além da complexidade do referido Termo de Referência, outro motivo para o atraso na finalização do
documento foi a apresentação da proposta denominada “Avaliação de Impacto Social: Uma leitura
crítica sobre os impactos de empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás
sobre as comunidades pesqueiras artesanais situadas nos municípios costeiros do Rio de Janeiro” à
Chamada de Projetos 05/2016.
A proposta, que é de responsabilidade da Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande, FAURG,
e tem como coordenadora técnica a Professora Adjunta da Universidade Federal do Rio Grande,
Tatiana Walter, prevê como um de seus objetivos, “a análise do estado da arte das medidas
mitigadoras e compensatórias implementadas junto às comunidades pesqueiras artesanais – Projetos
de Educação Ambiental e Planos de Compensação da Pesca – com vistas ao seu aprimoramento e
ampliação do escopo das ações”. Ou seja, este objetivo contempla em grande parte o que estava sendo
proposto para o Termo de Referência.
Para não haver sobreposição de recursos e esforços para a obtenção dos mesmos resultados, antes de
finalizar o Termo de Referência, optou-se por aguardar a aprovação (ou não) dessa proposta.
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D. Divulgação do Projeto
A divulgação das principais ações e resultados alcançados pelo Projeto é feita 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 o portfólio
de PEAs e PCAPs sendo
implementados na
região Norte do Estado
do Rio de Janeiro,
identificando lacunas e
oportunidades de
sinergia

Divulgar as ações do
projeto e disseminar o
conhecimento
adquirido

Metas

Ações previstas

Resultados alcançados

Sistematização dos PEAs
e PCAPs em
Manual elaborado e
implementação na
Elaboração de Manual
conduzindo as atividades do
região e identificação de Operacional do Projeto
projeto
lacunas e oportunidades
de sinergia
Divulgação do projeto na
região alvo e em fóruns
relevantes
Sistematização e
elaboração de material
sobre os resultados do
projeto

Criação de logomarca
para identificação do
Projeto

Logomarca criada.
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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, devido à complexidade
na elaboração do Termo de Referência para a contratação de uma consultoria com este perfil, além da
necessidade de se aguardar a aprovação da proposta apresentada na Chamada de Projetos 05/2016,
tais atividades não foram concluídas.
A não finalização de ambas as atividades não é vista com preocupação, visto que a seleção de um
projeto complementar aos esforços do Projeto de Implementação de projetos de educação ambiental e
geração de renda para as comunidades pesqueiras da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro foi
encarada como uma possibilidade de aumentar a abrangência do escopo previsto.

4. Resultados inesperados ou não planejados
A seleção do projeto Avaliação de Impacto Social: Uma leitura crítica sobre os impactos de
empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás sobre as comunidades é
considerada como um resultado inesperado. Um dos objetivos do projeto contempla parte do escopo
pensado para a contratação da consultoria responsável em sistematizar os dados dos PEAs e PCAPs,
resultando em um pequeno atraso no início da contratação, porém garantindo uma economia de
recursos e aumento da abrangência do escopo inicial. Este resultado também aponta sinergia entre os
diferentes projetos contemplados pelo TAC Chevron Federal.

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

Sistematizar o portfólio
de PEAs e PCAPs sendo
implementados na
região Norte do Estado
do Rio de Janeiro,
identificando lacunas e
oportunidades de
sinergia

Sistematização dos
PEAs e PCAPs em
implementação na
região e identificação
de lacunas e
oportunidades de
sinergia

Ações previstas
Elaboração do Termo de
Referência para contratação de
consultoria para sistematização
dos PEAs e PCAPs

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

Processo de seleção do
Contratação de consultoria para consultor finalizado e
sistematização dos PEAs e PCAPs primeiras atividades
iniciadas

7

