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:
01/04/2017 a 30/11/2017

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

Objetivo geral:

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
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.

Público-alvo:

Pescadores artesanais e representações coletivas (cooperativas,
associações, sindicatos etc.); organizações não governamentais
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 período (R$):

R$ 462.530,16
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

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.

Relatório contendo informações
sistematizadas e analisadas.

Realizar seleção e
implementação de projetos de
educação ambiental na região,
complementando as ações dos
PEAs e PCAPs na região.

 Divulgação da chamada de
projetos.
 Implementação de pelo menos
25 projetos de educação
ambiental.

Número de projetos de educação
ambiental apoiados.

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
material sobre os resultados do projeto elaborado.
projeto.
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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 segunda parcela do recurso total previsto, no valor de R$ 3.862.277,15 (três milhões, oitocentos e
sessenta e dois mil reais e quinze centavos), foi depositada pela Chevron em favor do Funbio em 29 de
setembro de 2017. A correção, no valor de R$ 1.150.846,58 (hum milhão, cento e cinquenta mil e
oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), também foi depositado no mesmo dia.
O Termo de Referência (TdR) 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, foi concluído e
divulgado para seleção.
A seguir, serão apresentadas em detalhes todas as atividades realizadas no segundo semestre de
execução do Projeto.

2. Resultados alcançados
Para o segundo semestre de atividades foi dada continuidade à realização das etapas previstas no
Plano de Trabalho, detalhadas a seguir:

A. Seleção de proposta no âmbito do Projeto de Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio
de Janeiro
Conforme informado na primeira relatoria técnica, a proposta “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”,
submetida à Chamada de Projetos 05/2016 pela Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande
(FAURG), contemplava em grande parte o que estava sendo proposto para o Termo de Referência que
visava à contratação de consultoria para consolidar informações e identificar as lacunas e
potencialidades dos PEAs e PCAPs.
Para não haver sobreposição de recursos e esforços para a obtenção dos mesmos resultados, antes de
finalizar o TdR, optou-se, em comum acordo com a CGPEG/IBAMA, por aguardar a aprovação da
proposta e a celebração do contrato de apoio com a instituição responsável. No dia 29 de março o
contrato de apoio foi assinado e o projeto iniciou as atividades.
Para que as atividades previstas no projeto apoiado atendessem às expectativas do presente Projeto,
em 30 de junho foi realizada uma reunião na sede do Funbio, que contou com a participação da equipe
da Gerência no Funbio, de membros da CGPEG/IBAMA e da Tatiana Walter, coordenadora do projeto
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apoiado. Nessa reunião a coordenadora fez uma apresentação contendo os principais objetivos do
projeto e a proposta de coleta de dados a ser utilizada para a sistematização dos dados disponibilizados
pela CGPEG/IBAMA nos PEAs e PCAPs relativos à zona costeira do estado do Rio de Janeiro.
A partir da reunião ficou definido que os resultados alcançados pelo projeto apoiado serão um dos
subsídios para a consultoria a ser contratada. Ficou definido também a necessidade de adequação do
Plano de Trabalho, com modificação na ordem das regiões do litoral do estado a serem estudadas,
conforme havia sido formalizado na carta enviada pela coordenação do projeto ao Funbio no dia 10
de abril. Com isso, ficou definido que a primeira região a ser estudada seria a Baía de Guanabara,
seguida pela Região dos Lagos e Região do Litoral Norte, e que após cada estudo seria encaminhada
ao Funbio uma relatoria parcial, além das relatorias semestrais já definidas no contrato de apoio.
No final de agosto foi apresentado o 1º Relatório Parcial do projeto: Subsídios à análise da realidade
dos pescadores tendo como referência os fundamentos da Educação Ambiental – Análise preliminar
sobre as comunidades de pescadores da Baía de Guanabara.

B. Elaboração e Publicação do Termo de Referência para contratação de consultoria para
sistematização dos PEAs e PCAPs
A partir das definições de cronograma junto ao 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 pesqueiras artesanais situadas nos municípios costeiros do Rio de Janeiro” e a
confirmação de execução do mesmo, por meio do recebimento do 1º Relatório Parcial, foi possível
retomar a elaboração do TdR para contratação de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs.
Após diversas trocas para alinhamento com a equipe da CGPEG/IBAMA, no dia 27 de novembro foi
publicado no site do Funbio o Termo de Referência nº 2017.1110.00094-8.
Em linhas gerais, o TdR busca contratar uma consultoria pessoa jurídica para consolidar informações,
de forma a identificar lacunas e potencialidades dos PEAs e PCAPs, e 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.
Como qualificação técnica, exige-se que a consultora tenha, no mínimo, dois anos de atuação e
experiência em projetos ou trabalhos similares ao objeto do TdR, e que tenha desenvolvido trabalhos
com ênfase em comunidades pesqueiras tradicionais. Prevê-se como equipe mínima para a realização
dos serviços um coordenador e dois técnicos auxiliares, todos com formação acadêmica de nível
superior. O coordenador deverá ter experiência em planejamento, organização, análise de dados,
gestão e controle de projetos de educação ambiental, que envolvam trabalhos com comunidades
pesqueiras tradicionais. Os técnicos auxiliares deverão ter experiência em levantamento, análise e
consolidação de dados, pesquisas de campo envolvendo comunidades pesqueiras tradicionais
Estima-se um período de 6 meses para a conclusão dos trabalhos.
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O processo de seleção e contratação da consultoria será feito seguindo a Política de Compras e
Contratações do Funbio, baseada na experiência específica da consultora relacionada ao serviço, na
qualificação da equipe técnica para o serviço e na adequação do plano de trabalho e da metodologia
proposta.
Foram definidos também todos os prazos envolvendo o processo de seleção. Até o dia 12 de janeiro
de 2018 serão consolidadas as manifestações de interesse para a participação da seleção, onde os
interessados deverão, por meio de portfólio simples, comprovar trabalhos com ênfase em
comunidades pesqueiras tradicionais, e o mínimo de dois anos de atuação e experiência em projetos
ou trabalhos similares ao objeto do TdR. Com base nessas manifestações, será preparada até o dia 25
de janeiro uma lista curta dos interessados, seguido do envio das cartas convite. As propostas
completas poderão ser encaminhadas ao Funbio até o dia 05 de março, quando passarão por análises
técnicas e financeiras.
Durante esse processo de seleção a Gerência do Projeto no Funbio contará com o apoio da equipe de
Procurement do Funbio e de técnicos da CGPEG/IBAMA.

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.

Metas

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 alcançados

Termo de Referência
finalizado e divulgado no
site do Funbio.

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 no primeiro ano 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.
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Dentre as atividades planejadas para o próximo período estão a finalização da contratação da
consultoria, o recebimento dos primeiros produtos contratados e, possivelmente, o lançamento da
primeira chamada de projetos.

4. Resultados inesperados ou não planejados
A demora de mais de um ano no processo de elaboração e lançamento do Termo de Referência, etapa
inicial do Projeto, não havia sido planejada.

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

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.

Contratação de
consultoria para
sistematização dos PEAs e
PCAPs.

Processo de seleção da
consultoria finalizado e
primeiras atividades
iniciadas.

Lançamento da chamada
de projetos.

Chamada de projetos
lançada e aberta para
recebimento de propostas.

Realizar seleção e
implementação de
projetos de educação
Divulgação da chamada
ambiental na região,
de projetos.
complementando as ações
dos PEAs e PCAPs na
região.

Resultados esperados
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