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:
01/12/2017 a 31/05/2017

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$ 40.870,90
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 seleção da consultoria responsável pela sistematização dos dados dos Programas de Educação
Ambiental (PEAs) e Planos de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAPs) e por propor linhas de
ação para Chamadas de Projetos foi finalizada, o contrato foi celebrado e as atividades foram iniciadas,
incluindo o envio do primeiro produto.
A execução 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
pesqueiras artesanais situadas nos municípios costeiros do Rio de Janeiro” prosseguiu conforme o
esperado e os produtos, que também serão subsídios para a elaboração das Chamadas de Projetos,
continuam em elaboração.
A seguir, serão apresentadas em detalhes todas as atividades realizadas no terceiro semestre de
execução do Projeto.

2. Resultados alcançados
No terceiro semestre de atividades do Projeto foi dada continuidade à realização das etapas previstas
no Plano de Trabalho, detalhadas a seguir:
A. Seleção de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs
Conforme informado no segundo relatório técnico semestral do Projeto, no dia 27 de novembro de
2017 foi publicado no site do Funbio o Termo de Referência que tinha como objetivo contratar a
consultoria para consolidar as informações dos PEAs e PCAPs e formatar chamadas para seleção de
projetos 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.
O processo de seleção da consultora foi realizado em três etapas. A primeira etapa consistiu na
avaliação das manifestações de interesse e formação da lista curta, com a seleção de instituições que
tinham experiência em trabalhos semelhantes e com ênfase no estado do Rio de Janeiro. A segunda
se deu pela avaliação das propostas técnicas e, por fim, pela avaliação das propostas financeiras.
As empresas interessadas em prestar o serviço tiveram até o dia 12 de janeiro de 2018 para manifestar
interesse. A manifestação do interesse se deu por e-mail, destinado à equipe de Procurement do
Funbio, com apresentação de portfólio simples, comprovando a realização de trabalhos com ênfase
em comunidades pesqueiras tradicionais e o mínimo de dois anos de experiência em projetos ou
trabalhos similares ao objeto do Termo de Referência.
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Até o prazo estabelecido foram encaminhadas 30 manifestações de interesse de instituições de
diversas regiões do país. Com base nessas manifestações, as equipes da Gerência do Projeto e de
Procurement do Funbio organizaram a lista de interessados, destacando suas principais experiências.
No dia 30 de janeiro foi realizada uma nova reunião para avaliação das manifestações de interesse,
dessa vez com a presença das equipes da Gerência do Projeto e de Procurement do Funbio, além de
três representantes da Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos
Marinhos e Costeiros – CGMac/IBAMA. O objetivo da reunião foi a seleção das instituições para a
formação da lista curta, que iriam participar das próximas etapas da seleção, com envio das propostas
técnica e financeira.
Na reunião, seguindo a Política de Compras e Contratações do Funbio, definiu-se que deveriam ser
selecionadas no máximo seis instituições. Foi levada em consideração a lista elaborada previamente
pelo Funbio com a experiência das instituições concorrentes, e, quando necessário, foram consultados
os respectivos portfólios, incluindo o detalhamento da equipe técnica responsável pela consultoria.
Foi estabelecido um rankeamento, em que o critério mais importante para avaliação foi o tempo de
trabalho com projetos de educação ambiental ou com pesca artesanal. Para desempate, foi
considerada a experiência em trabalhos para geração de renda em comunidades pesqueiras, e o último
critério considerado foi o número de projetos de compensação de atividades pesqueiras.
Na mesma reunião foram definidos os pesos e critérios para avaliação final das propostas. A qualidade
da proposta técnica teve um peso de 70% da nota total e o valor da proposta financeira um peso de
30%. Definiu-se também que só seriam abertos os envelopes com as propostas comerciais daquelas
instituições que atingissem a nota mínima, ou seja, 70% do total máximo previsto para a pontuação
técnica. Na avaliação da proposta técnica foram consideradas a experiência específica da proponente
relacionada ao serviço, a qualificação da equipe técnica e a adequação do plano de trabalho e da
metodologia proposta.
No dia 02 de fevereiro a equipe de Procurement do Funbio encaminhou a Carta Convite nº 070/2018
para as instituições que participariam das próximas fases da seleção. Em anexo à carta estavam o
Termo de Referência, os critérios de avaliação, o modelo para apresentação da experiência da
proponente, o modelo para apresentação da experiência da equipe técnica proponente, o modelo
para apresentação do tempo previsto para a equipe executar as atividades, o modelo para
apresentação da proposta técnica, a ficha de castro de fornecedor do Funbio e o modelo para
apresentação da proposta financeira.
Na carta foi informado que as instituições poderiam encaminhar dúvidas até o dia 27 de fevereiro e
que o prazo estabelecido para o envio das propostas técnicas e financeiras era dia 12 de março. As
respostas às dúvidas encaminhadas ao Procurement foram compartilhadas com todas as instituições
interessadas.
Todas as propostas foram entregues dentro do prazo estabelecido e em envelope fechado, com
identificação do remetente, conforme orientações.
Nos dias 14 e 19 de março reuniram-se na sede do Funbio as equipes da Gerência do Projeto e de
Procurement do Funbio, com representantes da CGMac/IBAMA, para avaliação das propostas técnicas.
Essa avaliação foi feita apenas pela equipe do CGMac/IBAMA, de forma individual, resultando em três
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diferentes avaliações para cada proposta apresentada. Todas as concorrentes obedeceram ao formato
solicitado e estavam aptas para a concorrência.
Dentre as seis instituições que encaminharam as propostas, apenas quatro atingiram nota superior a
70%. A abertura das propostas comerciais dessas quatro instituições foi marcada para o dia 29 de
março, na sede do Funbio, e contou com a presença das equipes da Gerência do Projeto e de
Procurement do Funbio, de um representante da Chevron e de um representante de uma das
empresas concorrentes.
Após finalizadas as avaliações técnicas e financeiras, a empresa “PARTICIPAR - Desenvolvimento e
Avaliação de Projetos” foi considerada a vencedora do processo, com uma nota final de 83,08 pontos.

B. PARTICIPAR - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos Sociais, Ambientais e Culturais
No dia 25 de abril, na sede do Funbio, foi realizada reunião entre as equipes do Funbio, técnicos da
CGMac/IBAMA e consultores da PARTICIPAR. Na reunião, a equipe da CGMac/IBAMA reforçou as
expectativas quanto à contratação e questionaram se os valores apresentados na proposta seriam
suficientes para a execução de todas as atividades planejadas. A equipe da PARTICIPAR garantiu que o
orçamento previsto seria suficiente e que a única preocupação era quanto aos prazos estipulados no
Termo de Referência, uma vez que para o período ocorrerão eleições, e que isso poderia gerar atrasos
no desenvolvimento de algumas atividades.
Uma vez esclarecidos todos os pontos relacionados ao desenvolvimento do trabalho pela PARTICIPAR,
no dia 17 de maio foi celebrado entre o Funbio e a empresa o contrato de prestação de serviço de
consultoria.
No dia 21 de maio foi entregue o primeiro produto previsto no Termo de Referência, o Plano de
Trabalho, que descreve a abordagem técnica e metodológica que se pretende adotar na execução dos
serviços, além elencar as atividades a serem realizadas e seus respectivos prazos de execução.

C. 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.
Conforme informado na última relatoria técnica, o 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”
apresentará, em seus resultados, informações fundamentais para a realização da consultoria para
consolidar informações e identificar as lacunas e potencialidades dos PEAs e PCAPs.
No período relatado, o projeto deu continuidade à execução das atividades previstas e acordou que
irá compartilhar com a PARTICIPAR o banco de dados montado, que contém informações relevantes
de todos os PEAs e PCAPs realizados no Rio de Janeiro. A coordenadora do projeto também se
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disponibilizou em participar de uma reunião para apresentação do referido Banco de Dados. No que
diz respeito aos relatórios contendo a caracterização das comunidades pesqueiras, foi acordado que
os mesmos seriam encaminhados ao Funbio, em meio eletrônico, até o prazo de 15 de junho para a
Baía de Guanabara, 15 de julho para a Região dos Lagos e 15 de agosto para o Norte Fluminense.
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

Contratação de
consultoria para
sistematização dos
PEAs e PCAPs.

Resultados alcançados

Consultoria contratada,
realizando as atividades e
apresentando os produtos
contratados.

3. Resultados não alcançados
Para o período havia sido planejado o lançamento da primeira Chamada de Projetos, voltada para as
comunidades pesqueiras do entorno da Baía de Guanabara. Entretanto, para que isso ocorra, será
necessário que seja finalizada a primeira etapa da consultoria contratada.

4. Resultados inesperados ou não planejados
Para o período não foram registradas atividades ou resultados inesperados.

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

Meta

Ações previstas

Sistematização dos PEAs
e PCAPs em
implementação na
Atividades da consultoria
região e identificação de finalizadas
lacunas e oportunidades
de sinergia.

Resultados esperados

Sistematização dos PEAs e
PCAPs concluída e lacunas e
oportunidades de sinergia
identificadas.
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