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RELATÓRIO 1º TRIMESTRE DO PROJETO DE SUPORTE TÉCNICO PARA
INCORPORAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS NOS PROGRAMAS DE
DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO AMAPÁ
1. HISTÓRICO
No dia 13 de novembro de 2013 foi assinada a Carta de Acordo Padrão entre o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Governo do Estado
do Amapá, através do Instituto Estadual de Floresta do Amapá (IEF-AP) para a
execução do projeto que fornecerá Suporte Técnico para Incorporação de Serviços
Ambientais nos Programas de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá (número
do projeto: 00076255 - Guiana Shield Facility) (número do projeto: 00076255-Guiana
Shield Facility), onde o PNUD será a entidade financiadora e o IEF-AP a instituição
executora. A Carta de Acordo e demais documentos concernentes a este convênio
estão sob responsabilidade do IEF-AP, organizados no Processo de Número
230.205.554/13.
O Projeto tem como principal objetivo prover de suporte técnico o Governo do
Estado do Amapá propondo o desenvolvimento de metodologia de MRV e a
capacitação de servidores públicos para a execução de projetos que incorporem a
valoração e o pagamento ou compensação de Serviços Ambientais (PSA) como
componente do Programa Pro-Extrativismo (PPE) e do Programa Territorial de
Agricultura Familiar (PROTAF).
Para a execução da atividade proposta, em função de ser um tema
contemporâneo e sem quadro técnico formado no Amapá, optou-se pela contratação de
consultoria externa considerando a possibilidade de contratação de instituições e/ou
empresas com notório conhecimento e atuação na implementação do Plano Nacional
sobre Mudanças do Clima e Estratégia Nacional de REDD+. Neste contexto, no mês
de dezembro de 2013 deram-se início as discussões com técnicos do NSA e a Diretoria
do IEF-AP para a construção do Termo de Referência (TDR) que definiu os objetivos
específicos, a metodologia e os resultados esperados com a contração da consultoria
em questão.
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2. RESULTADOS 1º TRIMESTRE DE 2014 (JANEIRO, FEVEREIRO E
MARÇO)
Em janeiro e fevereiro de 2014 houveram 12 (doze) reuniões, totalizando 64
horas, foram levadas em consideração a disponibilidade de horários por parte dos
técnicos envolvidos e outras atividades referentes a outros projetos que deveriam ser
realizadas pelo NSA no referido período. Nestas reuniões foi definido o objeto do
Projeto, os objetivos específicos, as atividades que a serem desenvolvidas, os
produtos, os requisitos para contratação da consultoria, as regras de apresentação do
trabalho (produto), os critérios para vistoria da execução das atividades, os prazos para
entrega dos produtos e as condições para o desembolso das parcelas referentes ao
pagamento da consultoria contratada. Desta forma, o TDR foi finalizado no final de
fevereiro de 2014 (Anexo I). As atividades propostas no TDR são:


Desenvolver a base conceitual de serviços ambientais no Estado do Amapá
considerando Programa Proextrativismo (PPE) e do Programa Territorial da
Agricultura Familiar (PROTAF) como mecanismos de PSA.



Propor uma metodologia para um Sistema de MRV de serviços ambientais
relacionados com PEP e PROTAF.



Desenvolver duas cartilhas sobre serviços ambientais voltadas para os
programas PPE e PROTAF: uma em português direcionada para os servidores
do estado e sociedade civil; e outra em inglês para apresentar a comunidade
internacional o Programa de Serviços Ambientais voltado para as florestas
comunitárias do Estado do Amapá.



Capacitar os técnicos do Núcleo de Serviços Ambientais do Instituto Estadual
de Floresta sobre a base conceitual do PSA desenvolvida e o sistema de MRV.
Em março de 2014, o TDR foi encaminhado a Assessoria Jurídica do IEF para

formulação de Parecer. A ASSEJUR sugeriu ajustes e orientou que o processo
seguisse para tomada de preços de pelo menos três instituições/empresas com o perfil
de notório conhecimento e comprovada experiência. Desta forma, o TDR foi enviado
às seguintes instituições e pessoas físicas reconhecidas por atuarem com a temática
Serviços Ambientais, REDD+ e Métodos de Monitoramento, Relatoria e Verificação
(MRV) e ainda, por apresentarem experiência comprovada em levantamentos de dados
e estudos de projetos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) para programas
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governamentais. Abaixo estão listadas as instituições que foram consultadas quanto ao
interesse de apresentar proposta:
- Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazom);
- Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM);
- Biofílica Investimentos Ambientais;
- Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas
(IDESAM);
- Ativos Socioambientais;
- Amazônia Soluções para a Sustentabilidade (ASAS) Ltda.

O prazo máximo para envio de propostas foi estabelecido para 11 de abril de
2014. De acordo com requisitos administrativos e jurídicos do Governo do Estado do
Amapá para contratação de serviços dessa natureza, torna-se necessário um mínimo de
três propostas. Após a contratação da consultoria, estima-se a execução das atividades
previstas no Anexo 2.
O recurso referente ao primeiro desembolso realizado pelo PNUD está na conta
bancária do IEF-AP criada especificamente para este projeto, e nenhum valor foi
utilizado até o momento, tendo em vista que ainda não houve contratação do serviço.
Até a presente data, somente os recursos humanos do IEF foram empenhados no
Projeto, através das atividades desenvolvidas pelos técnicos desta instituição.
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Anexo II
RELATÓRIO DE DESPESAS DO PNUD
RESULTADOS
ESPERADOS
DO CP

ATIVIDADES
PLANEJADAS

Base conceitual
Revisão de
Considerando
literatura
PEP e PROTAF
Entrevistas
como mecanismo
de
Primeira versão do
desenvolvimento
documento
de PSA

Proposta de
Metodologia
para MRV
Capacidade de
execução

Orçamento previsto

Pagamentos e Despesas

Descrição
Quantia Pagamentos
Orçamentária
recebidos

Despesas

Saldos

Consultoria

10.000

10.000

0

10.000

Consultoria

10.000

10.000

0

10.000

Consultoria

10.000

10.000

0

10.000

Consultoria

15.000

-

-

-

Revisão da
Literatura
Entrevista

Consultoria

15.000

-

-

-

Versão preliminar
/ Documento
Curso de
treinamento

Consultoria

15.000

-

-

-

Consultoria
Consumiveis

15.000
30.000

-

-

-

Consultoria

-

-

-

-

Consultoria

15.000

-

-

-

3ª parte do
serviço

15.000

-

-

-

150.000

30.000

Cartilhas de
Revisão da
Serviços
Literatura
Ambientais com
Versão preliminar/
o PEP e o
Documento
PROTAF
Documento
desenvolvida e
finalizado/
publicada
impresso

