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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 

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 e melhoria da 

qualidade ambiental. 

Público-alvo: 

Pescadores artesanais, representações coletivas (cooperativas, 

associações, sindicatos etc.), organizações não governamentais 

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$): R$ 557.063,81 

Responsável pela elaboração do 

Relatório 

Natália Prado Lopes Paz 

Gerente de Projetos no Funbio 

natalia.paz@funbio.org.br 

 

 

 

  



E d u c a ç ã o  A m b i e n t a l  

 

 

           3 

 

Objetivo específico, meta e indicadores de efetividade do Projeto 

 

Objetivo específico Meta Indicadores 

Sistematizar os resultados 

gerados pelo portfólio dos PEAs 

e PCAPs implementados no 

estado o Rio de Janeiro. 

 Resultados dos PEAs e PCAPs 

identificados, sistematizados e 

apresentados em forma de 

relatório. 

 Consultoria contratada. 

 Relatório contendo informações 

sistematizadas e analisadas pela 

consultoria aprovada pela equipe 

do Funbio e CGPEG (atual 

CGMac/IBAMA). 

Selecionar e apoiar projetos de 

educação ambiental no estado 

do Rio de Janeiro, 

complementando as ações dos 

PEAs e PCAPs na região. 

 Chamada de projetos divulgada 

para o público alvo. 

 Implementação de pelo menos 

5 projetos de educação 

ambiental comprometendo 

todo o recurso disponível. 

 Número de projetos apoiados. 

 Proporção do recurso disponível 

aplicado em projetos 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 

projeto. 

 Material sobre os resultados do 

projeto elaborado, publicado e 

divulgado. 
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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 segunda parcela do recurso total previsto, no valor de R$ 2.497.500,00 (dois milhões quatrocentos 

e noventa e sete mil e quinhentos reais), foi depositada pela Chevron em favor do Funbio em 28 de 

março de 2018. Na mesma oportunidade foi depositada a correção monetária, no valor de R$ 

806.584,86 (oitocentos e seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).  

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 CGMac/IBAMA, as etapas necessárias para contratação ainda não foram iniciadas, pois 

está sendo aguardada a finalização da consultoria para a Fase 1 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”. 

A seguir, serão apresentadas em detalhes as atividades realizadas no segundo semestre de execução 

do Projeto. 

 

2. Resultados alcançados 

 

A. Seleção de consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs  

Conforme informado na primeira relatoria técnica semestral, as atividades de “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 

semestre de execução do Projeto. Contudo, seguindo uma orientação da equipe da Coordenação-Geral 

de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros – CGMac/IBAMA, está sendo 

aguardada a finalização da execução da consultoria contratada para a Fase 1 do Projeto.  

Após o processo de seleção, envolvendo análise de 30 manifestações de interesse, seis propostas 

técnicas e conferência de quatro propostas comerciais, foi selecionada a instituição responsável por 

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. A empresa selecionada foi 

a “PARTICIPAR - Desenvolvimento e Avaliação de Projetos”.  

O contrato de prestação de serviço de consultoria foi celebrado entre o Funbio e a PARTICIPAR no dia 

17 de maio. No dia 21 de maio foi entregue o primeiro produto previsto no Termo de Referência, o Plano 
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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.  

 

 

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 CGMac/IBAMA, está sendo aguardado o andamento da consultoria 

contratada para a Fase 1 do Projeto e a entrega dos primeiros produtos.  

Uma vez finalizada essa primeira etapa, será dado início à elaboração do TdR para a Fase 2. 

 

 

4. Resultados inesperados ou não planejados  

A utilização dos resultados da consultoria para sistematização dos PEAs e PCAPs, contratada por meio 

da Fase 1 do Projeto, não era prevista. Inicialmente foram planejadas que fossem contratadas duas 

consultorias, de forma paralela, sendo uma para cada fase do projeto. Contudo, após recomendação 

CGMac/IBAMA optou-se por finalizar todo o processo de contratação da consultoria da primeira fase 

do Projeto.  

Com a conclusão dessa consultoria espera-se identificar quais pontos não foram abordados e quais as 

reais necessidades para a execução das atividades previstas para o Projeto, envolvendo ou não a 

necessidade de contratação de outras consultorias.  

 

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 Resultados esperados 

Sistematizar os 

resultados gerados 

pelo portfólio dos PEAs 

e PCAPs 

implementados no 

estado do Rio de 

Janeiro. 

Resultados dos PEAs 

e PCAPs identificados, 

sistematizados e 

apresentados em 

forma de relatório. 

Elaboração do Termo de 

Referência para contratação de 

consultoria para sistematização 

dos PEAs e PCAPs. 

Termo de Referência 

finalizado e divulgado no site 

do Funbio. 

Contratação de consultoria para 

sistematização dos PEAs e 

PCAPs. 

Processo de seleção do 

consultor em andamento. 

 


