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No ano de 2002, um grupo de profissionais com atuação em diversas áreas
do conhecimento se uniu para fundar uma organização com o intuito de
desenvolver novos projetos, ideias e programas a partir de um novo modelo
de desenvolvimento, mais justo e sustentável para atuais e futuras gerações.
Este grupo tem avançado em seus objetivos, tendo como premissas a justiça
social e o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental, sempre com responsabilidade e ética profissional e administrativa.
Assim surgiu o IABS - Instituto Ambiental Brasil Sustentável, uma entidade
sem fins lucrativos que congrega diversas ações, arranjos e experiências em
busca do imperativo da sustentabilidade. Após ser formalmente constituído,
com sede em Brasília, o IABS - já em 12 de novembro de 2003 - foi qualificado pelo Ministério da Justiça como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP), dando início a sua proposta em prol do desenvolvimento sustentável.
Recentemente, o IABS deu mais um passo em sua jornada ao ampliar suas
instalações e contratar novos profissionais. Essa capacidade técnica conquistada foi fundamental para o desenvolvimento dos projetos a partir de
2006 e ainda poderá ser apontada como responsável pela ascendente trajetória do Instituto sempre em busca do desenvolvimento sustentável.
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APRESENTAÇÃO
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Este documento foi elaborado conforme a Lei 9.790/99, inciso VII do art.
4º e Decreto 3.100/99, art. 11, que dispõem sobre a prestação de contas
de OSCIP. Nele estão descritos os projetos executados por este Instituto no
quinquênio 2006 - 2010 com seus respectivos demonstrativos financeiros,
além de outras informações sobre o IABS, para que os interessados possam
conhecer suas intenções e atividades.
Para o desempenho dos projetos e atividades, dentro dos setores do Desenvolvimento Sustentável, o IABS, em conjunto com seus parceiros, possui uma estrutura física e técnica de referência, observando os princípios
da ética, da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da economia
e da eficiência, adotando práticas de gestão administrativa que coíbem a
obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais. Neste sentido, além da qualidade técnica expressa em seus projetos,
o IABS instituiu um modelo de relacionamento profissional e decisório baseado em formas participativas, mas ao mesmo tempo ágeis e construtivas. O
seu organograma funcional e executivo é constituído de: Assembléia Geral,
Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, equipe técnica
e administrativa, além de consultores ad hoc.
Adicionalmente, o IABS, com o intuito de ampliar qualitativa e quantitativamente seus objetivos e atividades, vem formando parcerias estratégicas com
renomadas organizações nacionais e internacionais.
Neste relatório, os projetos e atividades realizados entre 2006 e 2010 estão
organizados nos núcleos temáticos previstos no estatuto da instituição, que
expressam as maiores vocações do Instituto:
- Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano;
- Aquicultura e Pesca Sustentáveis;
- Turismo de Base Comunitária;
- Desenvolvimento Rural;
- Cooperação Internacional para o Desenvolvimento.
Vale ressaltar que alguns projetos podem se enquadrar em mais de um núcleo, devido à sua transversalidade.
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MISSÃO
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Conforme rege seu estatuto, o IABS tem a missão de contribuir para o fortalecimento institucional e o desenvolvimento sustentável do País, em níveis
nacional, regional ou local, considerando a integridade e qualidade ambiental, a defesa do patrimônio natural e cultural, a melhoria da qualidade
de vida e bem-estar social e econômico e a garantia do acesso a tais benefícios às gerações presentes e futuras utilizando-se de ferramentas e processos
educacionais, da formação cultural, da assistência social e da promoção de
parcerias.

Construindo um Brasil Sustentável

Áreas de Atuação
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PARCEIROS
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FINANCIADORES E APOIADORES

INSTITUCIONAIS
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NÚCLEO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
HUMANO
Missão: Contribuir para a construção participativa de políticas, programas
e projetos que integrem as dimensões humana e ambiental nos processos de
desenvolvimento.
O Núcleo de Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano do IABS trabalha
na busca de soluções sustentáveis para o desenvolvimento de municípios,
comunidades, associações e cooperativas nas mais diferentes regiões do
país, tendo em vista que a pobreza, a falta de cidadania e a exclusão social,
em todas as suas vertentes, ainda atingem milhões de brasileiros.
Neste sentido, urge a necessidade de se implementar ações técnicas sistematizadas para minimizar essa situação que impossibilita qualquer forma
de desenvolvimento que se deseje sustentável. Isso, a partir de um modelo
de construção e planejamento participativos, considerando vocações, potencialidades, anseios e tradições, tendo o imperativo da sustentabilidade
como premissa em todos os planos, programas e projetos.
O IABS considera que o desenvolvimento, apesar de ser amplo e até global, se insere e se materializa no âmbito local, em sua forma mais íntima e
próxima de quem realmente vivencia este processo. É em tal contexto que o
IABS se propõe a criar, juntamente com os seus parceiros e a comunidade
beneficiária, alternativas econômicas e socioambientais que possibilitem um
desenvolvimento sustentável e includente.
Neste Núcleo, o IABS desenvolve trabalhos de Planejamento Estratégico e
Participativo, Agenda 21 Local, Plano de Desenvolvimento Local Sustentável,
Plano Diretor Municipal, Gestão de Conflitos Socioambientais, Estudos de
Impacto Ambiental, Desenvolvimento e Implantação de Alternativas Econômicas Locais Sustentáveis, entre outros.
Neste quinquênio o Núcleo elaborou ou executou os seguintes projetos:
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AECID - PROGRAMA CISTERNAS BRA - 007.B
O programa pretende possibilitar para a população do
semiárido e outras regiões com escassez de água potável o acesso a estruturas simples e eficientes de captação de água de chuva e de aproveitamento sustentável
de recursos pluviais, contribuindo para a transformação social e promovendo a valorização da água como
um direito essencial à vida e à cidadania. Com a ampliação das estratégias de armazenamento de água, o
projeto visa a soberania alimentar e nutricional e uma
melhor convivência com o semiárido, evitando, desta
maneira, migrações da população desta zona para zonas urbanas e promovendo a melhor qualidade de vida da população local.
Estima-se beneficiar diretamente 283.356 pessoas da zona rural do Semiárido brasileiro, agricultores familiares, populações indígenas e quilombolas,
além de desenvolver ações demonstrativas para famílias beneficiárias de
outras regiões do Brasil com dificuldade de acesso à água potável.

Demonstrativo Financeiro *
Porcentagem por item de despesa
5%
Investimento e
Execução

95%

Administrativo

Item da despesa

Valor

Administrativo
Investimento e execução
Total recebido

R$
2.549.071,07
R$ 48.432.350,42
R$ 50.981.457,50

Obs: contrapartida do MDS R$ 50.981.457,50

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID) - Fundo de Água e Saneamento
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) / Contrapartida do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS)
Início: Março de 2010
Término: Março de 2014 (Previsão)
*Projeto em execução (valores estimados)

16

relatório de atividades | 2006 - 2010

PROJETO PET (PRESERVAÇÃO EDUCAÇÃO E TRABALHO)
2 ª ETAPA
O Projeto PET (Preservação, Educação e Trabalho), tem
como objetivo coletar e prensar materiais recicláveis
como papel, papelão, alumínio, ferro, plástico e outros
no distrito de Almofala - CE. Essa ação tem como meta
a preservação da biodiversidade da região, a diminuição da queima do lixo, de queimadas, da contaminação dos lençóis freáticos, geração de renda e criação
de novas oportunidades de trabalho, a participação
sustentável da população nas atividades desenvolvidas
e a promoção da segurança alimentar na região. Em
sua segunda fase, os fundos do projeto estão sendo usados para expandir
a área de coleta de matérias recicláveis envolvendo os distritos de Torrões e
Porto dos Barcos, melhoria do sistema de coleta nos distritos de Almofala,
Torrões e Porto dos Barcos; coleta de óleo das embarcações dos distritos de
Torrões e Porto dos Barcos e o apoio à preservação das tartarugas marinhas
do projeto TAMAR (parceiro do projeto).

Demonstrativo Financeiro *

Porcentagem por item de despesa

13%

Equipe de Consultores

45%
42%

Investimento e
Execução
Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Total recebido

R$ 40.600,00
R$ 11.200,00
R$ 38.200,00
R$ 90.000,00

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (USAID)
Parceiro financiador: Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
(USAID) / Contrapartida da Prefeitura Municipal de Itarema
Início: Outubro de 2010
Término: Julho de 2011 (previsão)
*Projeto em execução (valores estimados)
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SEBRAE/MA – APOIO À CAPTAÇÃO DE PROJETOS
SOCIOAMBIENTAIS E DE GERAÇÃO DE RENDA
A captação de recursos leva em conta uma série de
variáveis. Em especial, o propósito e a adequação
do projeto devem estar alinhados com os objetivos
que a empresa apoiadora definiu como política ou
objeto social. Atualmente, grande parte das empresas sabe da importância de participar em ações e
temas que beneficiam a sociedade e o meio ambiente. O projeto deve ser
apresentado de forma estruturada, clara e acompanhado de ferramentas de
mensuração, permitindo melhor controle e gerenciamento dos recursos aplicados. O interesse em captar recursos externos no lugar das dotações orçamentárias tradicionais é óbvio, pois permite ampliar e avançar na execução
dos objetivos organizacionais. Entretanto, talvez ainda mais importante do
que este, há a possibilidade de aumentar a interação e as parcerias com
outras organizações locais, nacionais e/ou até internacionais. Este projeto teve o objetivo de apoiar a captação de recursos para desenvolvimento
de projetos socioambientais para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas - SEBRAE/MA, com as seguintes atividades: levantamento e análise de possíveis fontes, orientação técnica e administrativa para
elaboração e formalização das propostas de projetos e apoio ao monitoramento da tramitação dos projetos encaminhados.
Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por
de de
despesa
Porcentagem
poritem
item
despesa
5%

Equipe de
Consultores

10%

Equipe de Consultores

Administrativo

Administrativo

85%

Financeiro/Tributário

Financeiro
Tributário

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 54.400,00
R$ 6.400,00
R$ 3.200,00
R$ 64.000,00

Origem dos recursos: Iniciativa Privada
Parceiro financiador: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE
- MA)
Início: Março de 2010
Término: Outubro de 2010
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ICMBIO / CECAV / PNUD - APOIO AO PLANEJAMENTO E
FACILITAÇÃO DE OFICINAS PARTICIPATIVAS
As intervenções no ambiente cárstico, de forma geral,
acabam por afetar, cedo ou tarde, as cavernas. Por serem em primeira instância o ponto nevrálgico do sistema cárstico, as cavernas estão sujeitas a todo tipo de
modificação do ambiente externo. Para minimizar esses
efeitos sobre o carste da Bacia do Rio São Francisco,
o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas propõs a elaboração do “Plano de Ação Nacional para Conservação do Patrimônio Espeleológico
nas Áreas Cársticas da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco” como ferramenta estratégica para identificar os principais fatores
de ameaça, relacionados à extração de minérios, obras de infraestrutura,
assentamentos, entre outros, e propor medidas visando a conservação desse
patrimônio nacional. O IABS participa desse processo e tem como objetivo
principal planejar, conduzir e elaborar relatórios das oficinas preparatórias
e final, assim como elaborar a minuta do “Plano de Ação Nacional para
Conservação do Patrimônio Espeleológico nas Áreas Cársticas da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco”.

Demonstrativo Financeiro *
Porcentagem por item de despesa
10%

Equipe de consultores

15%
20%

55%

Investimento e
Execução
Administrativo
Financeiro/Tributário

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$
R$
R$
R$
R$

33.000,00
6.000,00
12.000,00
9.000,00
60.000,00

Obs: Contrato direto com consultores

Origem dos recursos: Governo Federal
Parceiro financiador: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
/ Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
Início: Novembro 2010
Término: Setembro de 2011 (previsão)
*Projeto em execução (valores estimados)

relatório de atividades | 2006 - 2010

19

CECAV / ICMBIO – FACILITAÇÃO DO CURSO
ESPELEOLOGIA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL

DE

O CECAV (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação
de Cavernas) realizou entre os dias 06 e 18 de abril
de 2010, o 1º Curso de Espeleologia e Licenciamento
Ambiental do Instituto Chico Mendes, com a participação de aproximadamente 30 representantes de órgãos
estaduais de meio ambiente de diversos estados que
trabalham diretamente com licenciamento ambiental.
O curso teve como objetivo promover a capacitação e
atualização dos profissionais responsáveis pela análise dos processos de licenciamento ambiental, frente à
nova legislação afeta ao patrimônio espeleológico. O público alvo do curso
foram profissionais de instituições pertencentes ao Sisnama, responsáveis
pela análise dos processos de licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras e degradadoras de cavidades naturais subterrâneas
e sua área de influência. Para isso, o IABS foi convidado a desenvolver um
trabalho especializado de planejamento, acompanhamento, moderação e
avaliação metodológica de oficinas de trabalho no âmbito do segundo módulo do Curso.
I Curso de Espeleologia e Licenciamento
Ambiental do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade

13 a 17 de abril de 2010

BRASÍLIA, DF | ABRIL DE 2010

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
5%

5%
Equipe de Consultores
Financeiro/Tributário

90%

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Financeiro/Tributário
Administrativo
Total recebido

R$ 18.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 20.000,00

Administrativo

Origem dos recursos: Governo Federal
Parceiro financiador: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
Início: Fevereiro de 2010
Término: Maio de 2010
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ABCE - II CURSO DE ANÁLISE E GESTÃO DE CONFLITOS
SOCIOAMBIENTAIS
A Associação Brasileira de Concessionárias de Energia
Elétrica (ABCE) juntamente com o IABS, realizou no mês
de junho de 2010 o II Curso de “Análise de conflitos socioambientais - Introdução teórico-metodológica”. Para
isso, técnicos e consultores do IABS ministraram o curso
de 40 horas, que teve como objetivo oferecer aos participantes um marco conceitual que permitiu compreender a natureza, dinâmica e complexidade dos conflitos socioambientais. Foram apresentados e discutidos
instrumentos metodológicos de análise que possibilitam
a caracterização e a interpretação do conflito, bem como a melhor definição do processo de intervenção. Em um segundo momento, o curso visou
promover experimentos metodológicos práticos e instrumentais de gestão
pacífica (prevenção ou antecipação, “resolução” e transformação) destes
conflitos, como ferramenta de aplicação dos diversos projetos e investimentos do setor elétrico.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
5%

5%

Equipe de Consultores

Administrativo

90%

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 17.640,00
R$
980,00
R$
980,00
R$ 19.600,00

Financeiro/Tributário

Origem dos recursos: Iniciativa Privada
Parceiro financiador: Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica (ABCE)
Início: Junho de 2010
Término: Junho de 2010
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ABCE / CHESF - CURSO DE ANÁLISE E GESTÃO DE
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NO SETOR ELÉTRICO
A Associação Brasileira de Concessionárias de Energia
Elétrica (ABCE) em parceria com a Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco (CHESF) e o IABS realizaram
entre os dias 29 de novembro e 03 de dezembro de
2010, na cidade de Recife - PE, o curso “Análise e Gestão Conflitos Socioambientais no Setor Elétrico”. O IABS
ministrou o curso com duração aproximada de 40 horas, que teve como objetivo oferecer aos participantes
um marco conceitual que permitiu compreender a natureza, dinâmica e complexidade dos conflitos socioambientais em torno de empreendimentos energéticos. Foram apresentados e
discutidos instrumentos metodológicos de análise que possibilitam a caracterização e a interpretação do conflito, bem como a melhor definição do processo de intervenção e, em um segundo momento, promoveu experimentos
metodológicos práticos e instrumentais de gestão pacífica (prevenção ou antecipação, “resolução” e transformação) de conflitos reais, como ferramenta
de aplicação dos diversos projetos e investimentos do setor elétrico.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
Equipe de Consultores

5% 5%

Investimento e
Execução

21%
69%

Administrativo
Financeiro/Tributário

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 8.300,00
R$
600,00
R$ 2.500,00
R$
600,00
R$ 12.000,00

Origem dos recursos: Iniciativa Privada
Parceiro financiador: Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica (ABCE)
Início: Novembro de 2010
Término: Dezembro de 2010
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MODERAÇÃO DO I WORKSHOP DE ESPELEOLOGIA VALE
A realização do Worshop técnico “Conceitos e métodos
espeleológicos aplicados às cavernas ferríferas”, visou
propiciar o ambiente de discussão necessário ao desenvolvimento de conhecimento técnico, além de fortalecer a parceria técnica da Vale junto aos especialistas
com os quais vem desenvolvendo trabalhos para uma
linha de pesquisa ainda pouco explorada no país. Nesse sentido, o IABS foi convidado a prestar consultoria
especializada em moderação, acompanhamento e relatoria do Workshop, que foi realizado nos dias 23 e 24
de agosto de 2010 em Belo Horizonte - MG.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
5%

5%

Equipe de
Consultores
Administrativo

90%

Financeiro
Tributário

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Total recebido

R$
R$
R$
R$

7.650,00
425,00
425,00
8.500,00

Origem dos recursos: Iniciativa Privada
Parceiro financiador: VALE
Início: Agosto de 2010
Término: Outubro de 2010
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ICV – GESTÃO DE CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS EM
APIACÁS - MT
Esta atividade coordenada pelo Instituto Centro e Vida
(ICV) visou, de forma geral, promover o processo de
construção de espaços de diálogo legítimos entre os
atores sociais de Apiacás, visando alcançar as possíveis
soluções em acordos entre os diversos envolvidos em
temas priorizados. Para isso, o IABS foi convidado a
prestar consultoria, que teve como objetivos analisar a
problemática dos garimpeiros da Vila Mutum, os problemas por eles considerados prioritários e desenvolver
o processo de facilitação do espaço de diálogo com os
atores diretamente envolvidos no conflito. Este projeto é
uma continuidade do projeto Diálogos, realizado anteriormente em parceria
com o WWF, CDS/UNB, ICV, CIRAD e IPAM.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
5%

5%

Equipe de Consultores

Administrativo

90%

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 7.200,00
R$
400,00
R$
400,00
R$ 8.000,00

Financeiro/Tributário

Origem dos recursos: Iniciativa Privada
Parceiro financiador: Instituto Centro e Vida (ICV)
Início: Março de 2010
Término: Março de 2010
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PROJETO PET (PRESERVAÇÃO, EDUCAÇÃO E TRABALHO)
O objetivo do projeto PET (Preservação, Educação e
Trabalho) consistiu na criação de um plano de ação
socioambiental focado na coleta e reciclagem de embalagens Pet e materiais recicláveis (papelão, sacos
e garrafas plásticas, latas de alumínio e ferro, dentre
outros), desenvolvendo a sustentabilidade, participação
da comunidade, preservação ambiental e atividades
econômicas sustentáveis, além de promover uma qualidade de vida mais saudável. O projeto teve ainda como
ambições a construção de um plano de ação socioambiental incluindo outras comunidades locais, uma central de reciclagem e reutilização de resíduos sólidos, o progresso social da
comunidade com práticas que possibilitem o crescimento econômico sustentável e a criação de uma “marca social sustentável”, focando e priorizando
as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras.

Demonstrativo Financeiro

Item da despesa

Valor

Equipe de Consultores
Investimento e execução
Administrativo
Total recebido

R$ 35.000,00
R$ 63.444,00
R$ 25.000,00
R$ 123.444,00

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (USAID)
Parceiro financiador: Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
(USAID)
Início: Oututubro 2009
Término: Setembro 2010
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CONVÊNIO MME/IABS-723.583/2009
O Convênio teve como objetivo a realização de estudos prospectivos do setor mineral e teve como principais
atividades o apoio técnico e metodológico na condução
de oficinas sobre diversos temas do setor mineral, na
elaboração de cenários de longo prazo e no planejamento estratégico setorial. A busca do desenvolvimento
econômico lastreado em bases socias e ambientalmente
mais justas, serviu como norte para os participantes das
etapas preparatórias do Plano Nacional de Mineração
2030.

Oficinas MME

Demonstrativo Financeiro
Valor recebido do Convênio
Porcentagem por item de despesa
10%
Ministério de
Minas e Energia

90%

Contrapartida
IABS

Item da despesa

Valor

Ministério de Minas e Energia
Contrapartida IABS
Total recebido

R$ 105.840,00
R$ 11.760,00
R$ 117.600,00

Origem dos recursos: Governo Federal
Parceiro financiador: Ministério de Minas e Energia
Início: Setembro 2009
Término: Agosto 2010
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ICMBIO / CECAV - APOIO À CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA
DA IN 02/2009 MMA
Em conformidade com o Decreto 6.640/08, que prevê
o estabelecimento de uma metodologia para classificação de cavidades naturais subterrâneas, foi incumbida ao CECAV (Centro Nacional de Estudos, Proteção
e Manejo de Cavernas), por intermédio da Diretoria
de Conservação da Biodiversidade/ICMBio (Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e
do MMA (Ministério do Meio Ambiente) a missão de
adotar as providências necessárias para a definição
desta metodologia. Para isso, o IABS foi convidado a
desenvolver um trabalho especializado de planejamento participativo, acompanhamento e moderação de oficinas de trabalho, entrevistas direcionadas,
gestão e análise de informações e atores, que culminaram na construção
de uma proposta metodológica para análise de critérios de relevância, em
atendimento ao disposto no artigo 5º do referido decreto. Foram também
discutidos temas como licenciamento ambiental, competências dos órgãos
ambientais, anacronismos e dificuldades impostas pelo decreto.

Demonstrativo Financeiro

Item da despesa

Valor

Equipe de Consultores
Administrativo
Total recebido

R$ 18.000,00
R$ 11.500,00
R$ 29.500,00

Origem dos recursos: Governo Federal
Parceiro financiador: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
Início: Janeiro 2009
Término: Março 2009
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ABCE - I CURSO DE ANÁLISE E GESTÃO DE CONFLITOS
SOCIOAMBIENTAIS
O Curso de Análise e Gestão de Conflitos Socioambientais, realizado em São Paulo no mês de setembro
de 2009, organizado pela Associação Brasileira de
Companhias de Energia Elétrica (ABCE) e o IABS, teve
como objetivo oferecer aos participantes um marco
conceitual no qual permitiu-se compreender a natureza, a dinâmica e complexidade dos conflitos socioambientais. Buscou-se apresentar e discutir, aos diversos gestores do setor, instrumentos metodológicos
de análise que possibilitam a caracterização e a interpretação do conflito, bem como a melhor definição
do processo de intervenção e, em um segundo momento, promover o uso
prático de instrumentos e metodologias de gestão pacífica (prevenção ou
antecipação, “resolução” e transformação) destes conflitos, como ferramenta para a aplicação dos diversos projetos e investimentos do setor elétrico.
Curso Gestão de Conflitos ABCE

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa

10%
Equipe de
Consultores

90%

Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de Consultores
Administrativo
Total recebido

R$ 16.200,00
R$ 1.800,00
R$ 18.000,00

Origem dos recursos: Iniciativa Privada
Parceiro financiador: Associação Brasileira de Companhias Elétricas (ABCE)
Início: Outubro de 2009
Término: Novembro de 2009
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ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E
PRESERVAÇÃO DA BACIA DO RIO PINDARÉ MIRIM - MA
O projeto, solicitado pela prefeitura local, visava a
recuperação e preservação da Bacia do Rio Pindaré,
tendo como objetivo a implantação de um número
significativo de fossas sépticas e sumidouros (110) em
três bairros da cidade, já que esta não possuia sistema
de esgotamento sanitário. Em sua execução, o projeto
visava proporcionar à população o tratamento do esgoto doméstico, mitigando as doenças de veiculação
hídrica, melhorando a qualidade de vida dos moradores e impedindo a contaminação das águas do Rio
Pindaré. O Projeto visava recursos oriundos de Emenda Parlamentar e foi
apresentado junto ao Ministério do Meio Ambiente.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
5%

5%

Equipe de Consultores

38%
52%

Investimento e
Execução
Administrativo
Financeiro/Tributário

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 2.300,00
R$
300,00
R$ 3.100,00
R$
300,00
R$ 6.000,00

Origem dos recursos: Prefeitura
Parceiro financiador: Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA
Início: Maio de 2008
Término: Junho de 2008
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ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO
CULTURAL PINDARÉ MIRIM - MA
O objetivo deste projeto, solicitado pela prefeitura local, foi propor a Revitalização e Recuperação do Engenho Central da cidade de Pindaré Mirim, no Maranhão, já que este é um patrimônio histórico e público
tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional) e se encontrava em estado de
abandono e deterioração. Além da preservação do
patrimônio histórico, o objetivo, com a criação do projeto, foi incentivar a produção cultural e artística local e
regional, por meio da utilização do novo espaço e das
atividades que nele serão desenvolvidas, conscientizando e valorizando a
cultura nacional brasileira. O projeto visava recursos oriundos de Emenda
Parlamentar e foi apresentado junto ao Ministério da Cultura.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem
poritem
item
despesa
Porcentagem por
de de
despesa
5%

5%

Equipe
consultores
Equipe
de de
Consultores
38%
Investimento e
Investimento e
Execução

52%

Execução

Administrativo

Administrativo
Financeiro/Tributário

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$
R$
R$
R$
R$

2.300,00
300,00
3.100,00
300,00
6.000,00

Financeiro/Tributário

Origem dos recursos: Prefeitura
Parceiro financiador: Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA
Início: Junho de 2008
Término: Julho de 2008
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AECID - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL DA MATA ATLÂNTICA E ECOSSISTEMAS
COSTEIROS
Este projeto teve como objetivo promover a conservação do patrimônio natural, cultural e social e a gestão
sustentável dos bens e serviços ambientais que oferecem os ecossistemas costeiros, pela integração regional entre Brasil, Argentina e Paraguai, iniciando essa
trajetória pela Mata Atlântica do Alto Paraná. Dentre
as ações do projeto destacam-se: A preparação de um
filme na forma de documentário sobre os índios Guaranis na região trans-fronteiriça, denominado Ñande
Guarani (vencedor de prêmios no Festival de Cinema
de Brasília e no Fórum Nacional de Comunicação e Justiça); a elaboração
de um diagnóstico sobre a localização geográfica demográfica guarani e
pesquisa sobre seus movimentos migratórios; intercâmbio e edição da antologia Guarani, além da realização de algumas missões técnicas na Argentina, Brasil, Paraguai e Espanha.

Demonstrativo Financeiro

Item da despesa

Valor

Administrativo
Investimento e execução
Total recebido

R$
81.509,26
R$ 733.583,42
R$ 815.092,68

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Outubro de 2007
Término: Janeiro de 2010
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GEF- ISPN (PNUD) - CRIAÇÃO DE INDICADORES PARA OS
PROJETOS PPP - ECOS
Este projeto teve como objetivo o desenvolvimento de
uma metodologia sistêmica para avaliação de impactos e alcance de projetos individuais, assim como do
Programa de Pequenos Projetos Ecossociais como um
todo, usando conceitos e diretrizes estabelecidos pela
versão brasileira do Small Grants Programme. Contribuições foram feitas
para a geração de dados sistêmicos qualitativos e quantitativos relativos
aos resultados alcançados pelo programa, durante sua existência no Brasil,
desde 1994, permitindo a avaliação de sua efetividade, além dos impactos
e potencial para replicabilidade em outros países e experiências. A grande
maioria dos projetos já foi concluída ou ainda está em execução, tendo
componentes de capacitação, ênfase em meios de vida sustentáveis, foco
em gênero, participação de povos indígenas, promoção da conscientização
sobre o meio ambiente mundial e impacto nas políticas e mecanismos financeiros inovadores.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por
Porcentagem
por item
itemde
dedespesa
despesa
4%
11%

Equipe
Consultores
Equipedede
Consultores

85%

Investimento
e e
Investimento
Execução
Execução
Administrativo

Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Total recebido

R$ 83.000,00
R$ 10.290,40
R$ 4.115,00
R$ 97.405,40

Origem dos recursos: Internacional
Parceiro financiador: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
Início: Janeiro de 2007
Término: Abril de 2008
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A VIDA POR UM FEIXE DE LENHA: O CONFLITO ENTRE UMA
EMPRESA FLORESTAL E OS AGRICULTORES FAMILIARES DO
NORTE DE MINAS GERAIS, BRASIL
Este projeto teve como finalidade analisar o processo
de interação social existente e facilitar um espaço de
diálogo entre os envolvidos, para buscar novas oportunidades de sustentabilidade do desenvolvimento local,
evitar possíveis enfrentamentos e garantir uma convivência harmônica e sustentável entre as partes. Vale
ressaltar que esse projeto foi um dos dois selecionados
na primeira convocatória regional do Fondo Resposta,
iniciativa da Fundação Futuro Latinoamericano (FFLA),
que destina recursos para contribuir com a busca de
alternativas imediatas e efetivas em conflitos socioambientais. O marco da execução do projeto apresentou atividades como a
realização de um diagnóstico sobre o processo de desenvolvimento local
por equipe multidisciplinar, entrevistas com diversos representantes de instituições envolvidas e oficinas participativas com quartro grupos de atores:
moradores e lideranças da comunidade de Canabrava; representantes das
empresas de plantio de eucalipto na região; poder público, com a participação do Ministério Público e agentes do governo local e estadual; e o terceiro
setor e universidades atuantes na região.
Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa

25%

Equipe de Consultores

Equipe de Consultores

50%
25%

Investimento e

Investimento e
Execução
Execução

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Total recebido

R$ 9.426,00
R$ 4.711,11
R$ 4.707,34
R$ 18.844,45

Administrativo
Administrativo

Origem dos recursos: Internacional
Parceiro financiador: Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA)
Início: Junho de 2007
Término: Setembro de 2007
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AECID - PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
SUSTENTÁVEL (PDLS) DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, ACARAÚ
E AMONTADA - CE

Este projeto foi elaborado com financiamento da
Agência Espanhola de Cooperação Internacional para
o Desenvolvimento (AECID), com o objetivo de propor
um projeto para a construção de um modelo de Desenvolvimento Local Sustentável que integre as vocações e
os anseios locais ao imperativo da sustentabilidade, na
microrregião que compreende os municípios de Itarema, Acaraú e Amontada, no Ceará. Para tanto, foram
realizadas missões técnicas e avaliadas as possibilidades para elaboração e viabilização do projeto, contendo objetivos, metas e atividades, metodologia, cronograma e orçamento
elaborado com base em reuniões locais e um levantamento de informações
sobre os municípios, a partir de uma missão conjunta com especialistas espanhóis.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa

8%

Equipe de Consultores

4%

Equipe de Consultores

28%

Investimento e

Investimento e
Execução
Execução

60%

Administrativo
Administrativo
Financeiro/Tributário
Financeiro/Tributário

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 4.600,00
R$ 1.332,80
R$ 9.810,00
R$
666,40
R$ 16.409,20

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Outubro de 2007
Término: Dezembro de 2007
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ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CRIAÇÃO DE UM PÓLO
DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
ITAREMA - CE
Este projeto foi escrito atendendo a um edital do Ministério da Educação (MEC) publicado em janeiro de
2007 - chamada pública para seleção de pólos municipais de apoio presencial e de cursos superiores de
instituições federais de ensino superior, na modalidade
de educação à distância para o Sistema Universidade
Aberta do Brasil (UAB). Seu objetivo foi criar cursos de
ensino superior à distância em municípios carentes
desse recurso, mas que dispusessem de infraestrutura
adequada para tanto. No caso do município de Itarema, o foco do pólo criado foi ministrar cursos de Hotelaria e Pedagogia.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa

10%

25%

Equipe de
Consultores
Equipe de Consultores

Administrativo

Administrativo

65%

Financeiro/Tributário

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$
R$
R$
R$

600,00
1.600,00
250,00
2.450,00

Financeiro
Tributário

Origem dos recursos: Prefeitura
Parceiro financiador: Prefeitura Municipal de Itarema - CE
Início: Março de 2007
Término: Abril de 2007
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE ITAREMA - CE
Em abril de 2006, o IABS venceu a licitação por tomada
de preço da Prefeitura de Itarema, no Estado do Ceará,
para construção do Plano Diretor Participativo (PDP) do
município. Para tanto, o Instituto elaborou uma metodologia própria para seu desenvolvimento, a partir da
qual prefeitura, legislativo, empresários, ONGs e a comunidade trabalharam juntos com o objetivo de construir a lei municipal que garantirá aos moradores uma
melhor distribuição dos serviços e investimentos públicos, além da manutenção de diversos ativos ambientais
e culturais locais. Após atividades técnicas e diversas consultas públicas que
envolveram mais de 2.000 habitantes locais, o Plano foi aprovado em audiência pública conduzida pela Câmara de Vereadores, em dezembro de
2007. O documento serve, ainda hoje, como subsídio a todo processo de
desenvolvimento municipal.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
Equipe de
Equipe de
Consultores
19%

32%

7%
15%
27%

Consultores

Investimento
Investimento e e
Execução
Execução
Administrativo
Administrativo
Financeiro/Tributário

Financeiro/Tributário
Termo Aditivo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Termo aditivo
Total recebido

R$ 68.150,00
R$ 31.947,00
R$ 56.904.91
R$ 13.903,00
R$ 40.176,12
R$ 211.081,03

Termo Aditivo

Origem dos recursos: Prefeitura
Parceiro financiador: Prefeitura Municipal de Itarema - CE
Início: Março de 2006
Término: Junho de 2007
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AECID - MULHERES AFRO
Este projeto teve como objetivo promover atividades
que buscassem maior inserção socioeconômica de
populações marginalizadas, notadamente de afrodescendentes, contemplando, prioritariamente, questões
de gênero. O projeto contou com apoio executivo da
ONG Unegro, de Salvador - BA. A principal atividade
deste projeto foi a realização do Colóquio “África e
Diáspora: o lugar da mulher negra na geopolítica e os
desafios na luta contra o racismo e a pobreza” entre
os dias 06 e 09 de novembro de 2008, em Salvador
(Bahia), na Reitoria da Universidade Federal de Bahia.

Demonstrativo Financeiro
Item da despesa

Valor

Administrativo
Investimento e execução
Total recebido

R$ 9.450,00
R$ 85.050,00
R$ 94.500,00

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Novembro de 2006
Término: Fevereiro de 2009
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AECID - CRIAÇÃO DE UM CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS
NO MARANHÃO
Este projeto foi elaborado por meio de execução direta
de atividade, na modalidade de aditivo ao termo de
subvenção que o IABS mantém com a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Turismo na Região dos Lençóis
Maranhenses. Consistiu na elaboração de minuta de
estatuto para constituição de consórcio intermunicipal
de desenvolvimento sustentável do turismo na região
do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Foram envolvidos no projeto
os municípios de Barreirinhas, Santo Amaro, Paulino Neves e Tutóia.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
0%
10% 10%

80%

Equipe de
Consultores
Investimento e
Execução
Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 1.100,00
R$ 1.120,00
R$ 8.937,44
R$
42,56
R$ 11.200,00

Financeiro/Tributário

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Julho de 2006
Término: Agosto de 2006
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ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CRIAÇÃO DE PÓLOS
MUNICIPAIS DE APOIO A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
ITANHÉM - BA
Este projeto foi escrito atendendo a um edital do Ministério da Educação (MEC) publicado em dezembro de
2005 - chamada pública para seleção de pólos municipais de apoio presencial e de cursos superiores
de instituições federais de ensino superior, na modalidade de educação à distância para o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Seu objetivo foi criar
cursos de ensino superior à distância em municípios
carentes desse recurso, mas que dispusessem de infraestrutura adequada para tanto. No caso do município
de Itanhém, o foco do pólo criado foi ministrar cursos de Administração,
Informática, Agronegócio e Turismo com ênfase em Ecologia.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
Equipe de
Consultores

5%
10%

40%

Investimento e
Execução

45%

Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$
R$
R$
R$
R$

2.400,00
600,00
2.700,00
300,00
6.000,00

Financeiro/Tributário

Origem dos recursos: Prefeitura
Parceiro financiador: Prefeitura Municipal de Itanhém - BA
Início: Março de 2006
Término: Abril de 2006
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AECID - REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE BARREIRINHAS
- MA

Este projeto foi elaborado por meio de execução direta
de atividade, na modalidade de aditivo ao termo de
subvenção que o IABS mantém com a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Turismo na Região dos Lençóis
Maranhenses. Consistiu numa análise crítica do atual
Plano Diretor do Município de Barreirinhas, notadamente nos aspectos afetos ao desenvolvimento do turismo, buscando o desenvolvimento sustentável local.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
Equipe de
Consultores

10% 0%
43%
47%

Investimento e
Execução
Administrativo
Financeiro/Tributário

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Financeiro/Tributário
Investimento e execução
Total recebido

R$ 2.100,00
R$
490,00
R$
18,62
R$ 2.291,38
R$ 4.900,00

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Junho de 2006
Término: Setembro de 2006
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ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DA
AGENDA COMUNITÁRIA LOCAL DA ALDEIA INDÍGENA
PATAXÓ DE COROA VERMELHA EM SANTA CRUZ CABRÁLIA
- BA
Este projeto foi elaborado por solicitação da Prefeitura
Municipal de Santa Cruz Cabrália - BA, com a intenção
de obter financiamento junto à Fundação Nacional da
Saúde (FUNASA) para elaborar um amplo diagnóstico
de perspectivas e vocações socioeconômicas e sanitário-ambientais que envolve a construção da Agenda Comunitária Local. Esta agenda é uma ferramenta
fundamental para a definição de um Plano Local de
Desenvolvimento Sustentável para a Aldeia Indígena
Pataxó de Coroa Vermelha, com o objetivo de nortear
as ações e estratégias em busca de um novo modelo
de desenvolvimento, possibilitando o crescimento econômico, a melhoria
das condições sanitárias e, consequentemente da qualidade de vida da comunidade, assim como a preservação e conservação do meio ambiente, da
cultura e das tradições locais.

Demonstrativo Financeiro

43%

47%

10%

Item da despesa

Valor

Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Administrativo
Total recebido

R$ 2.225,00
R$ 2.025,00
R$ 500,00
R$ 4.750,00

Origem dos recursos: Prefeitura
Parceiro financiador: Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália - BA
Início: Fevereiro de 2006
Término: Março de 2006
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NÚCLEO DE AQUICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEIS
Missão: Gerar alternativas sustentáveis através da promoção das potencialidades locais das comunidades pesqueiras e aquicolas.
O Núcleo de Aquicultura e Pesca Sustentáveis do IABS tem como objetivo
promover a criação e fortalecimento de alternativas sustentáveis ligadas aos
setores de aquicultura e pesca, por meio de projetos que visem a geração de
trabalho, emprego e renda, produção de alimentos, melhoria das condições
de vida e valorização cultural destas comunidades, compatibilizando suas
vocações naturais com suas atividades produtivas.
O núcleo atua também no planejamento e gestão destas atividades e na
elaboração, implantação e execução de projetos, assim como na geração e
difusão de tecnologias. A organização e funcionamento da cadeia produtiva
desses importantes segmentos da produção nacional de alimentos, que geram emprego e divisas para um número expressivo da população nacional,
não deve deixar de lado o imperativo da sustentabilidade em todas as suas
dimensões.
O contexto atual mostra que a pesca está sendo tratada de maneira irresponsável e, em curto-prazo, pode se tornar insustentável, ocasionando
principalmente a redução da segurança alimentar, o desemprego e a intensificação de crises ambientais. Já a aquicultura é considerada uma atividade
relativamente nova, que vem apresentando elevadas taxas de crescimento,
podendo suprir os déficits econômicos e sociais causados pelo modelo praticado na pesca extrativa, porém, se for planejada de forma sustentável.
Neste quinquênio o Núcleo elaborou ou executou os seguintes projetos:
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SEBRAE/PA - WORKSHOP CADEIA
CARANGUEJO UÇÁ NO PARÁ

PRODUTIVA

DO

A execução do projeto “Organização e moderação de
workshop temático e construção e planejamento do plano de ação para a atividade de extração do Caranguejo-Uçá no estado do Pará” é justificada pela decisão do
Ministério Público do Estado em proibir a comercialização de carne de caranguejo no estado, devido às inadequadas condições higiênico-sanitárias. Com objetivo
de estruturar a Cadeia Produtiva do Caranguejo-Uçá no
Pará, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE - PA), contratou o IABS para realização de serviços técnicos de consultoria para a organização e moderação do
workshop temático e construção e planejamento do plano de ação para a
atividade, com vistas a atender a demanda do Projeto Cadeia Produtiva do
Caranguejo-Uçá em Quatipuru, Bragança e Salinopólis. Para alcançar os
objetivos do trabalho, o projeto incluiu: mapeamento das instituições diretamente ou indiretamente envolvidas; identificação dos técnicos e especialistas
envolvidos; organização técnico-metodológica; relatoria e moderação do
workshop; construção participativa do plano de ação e definição de procedimentos executivos e decisórios do arranjo institucional formatado.
Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
7%

5%

Equipe de Consultores
Investimento e Execução

26%
62%

Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 24.000,00
R$ 2.860,00
R$ 9.810,00
R$ 1.930,00
R$ 38.600,00

Financeiro/Tributário

Origem dos recursos: Iniciativa Privada
Parceiro financiador: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE
- PA)
Início: Junho de 2010
Término: Novembro de 2010
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QUALCOMM / USAID - PROJETO PESCANDO COM REDES
3G
Nascido de reuniões com os membros das comunidades de Santa Cruz Cabrália, este projeto de responsabilidade social é o resultado da parceria entre
a empresa norteamericana QUALCOMM, a Agência
dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), o Instituto Vivo e o Instituto Ambiental
Brasil Sustentável (IABS). Com o objetivo de implementar ações de desenvolvimento sustentável da pesca artesanal em comunidades pesqueiras e indígenas no
Brasil, o projeto tem como foco a inclusão digital e a
geração de renda das comunidades do município de
Santa Cruz Cabrália na Bahia, empregando iniciativas piloto de alternativas de pesca e aquicultura com a tecnologia HSDPA (3G), acarretando em
melhoria da qualidade de vida da comunidade, aumento do desenvolvimento socioeconômico e promoção da educação socioambiental por meio
da tecnologia. O projeto conta, ainda, com o apoio da empresa ZTE e da
Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália.

Demonstrativo Financeiro *
Item da despesa

Valor

Equipe de Consultores
Investimento e execução
Administrativo
Total recebido

R$ 160.900,00
R$ 475.195,00
R$ 65.900,00
R$ 701.995,00

Origem dos recursos: Iniciativa Privada
Parceiro financiador: Qualcomm / USAID / Instituto VIVO / ZTE
Início: Outubro 2009
Término: Abril 2011 (Previsão)
*Projeto em Execução (valores estimados)
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GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (FRIGORÍFICO CALOMBÉ)
A marca Frescatto®, considerada a maior empresa
de pescados do Rio de Janeiro e uma das maiores do
Brasil, com mais de 30 anos de atuação, contratou o
Instituto Ambiental Brasil Sustentável para analisar e
construir um plano de negócio para gestão de seus
resíduos sólidos. O objetivo da consultoria, realizada na matriz em Duque de Caxias (RJ), teve foco no
processamento de peixes e camarões, apresentando
soluções economicamente viáveis e ambientalmente
corretas. Na execução do projeto definiram-se as
melhores estratégias para o aproveitamento, reutilização e destinação final adequada dos resíduos do frigorífico Calombé Ind.
e Com. Ltda.

Demonstrativo Financeiro

Item da despesa

Valor

Equipe de Consultores
Administrativo
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 19.500,00
R$ 10.000,00
R$ 500,00
R$ 30.000,00

Origem dos recursos: Iniciativa Privada
Parceiro financiador: Frigorífico Calombé Ind. & com. Ltda.
Início: Novembro de 2009
Término: Novembro de 2010
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PROJETO PILOTO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO CARANGUEJO
- UÇÁ
O IABS venceu o edital n° 01/2008, de 25 de janeiro
de 2008 da Fundação de Educação, Cultura e Desenvolvimento Tecnológico (Fundetec) com recursos do
Governo Federal. O projeto, intitulado “Projeto-Piloto
de Industrialização do Caranguejo-Uçá”, realizado no
Território da Planície Litorânea do Parnaíba, nos Estados do Piauí e do Maranhão, teve como objetivo a exploração sustentável da atividade extrativista do Caranguejo-Uçá no Delta
do Parnaíba. Visou proporcionar a redução da mortalidade de caranguejos ao longo da cadeia produtiva, a melhoria das condições de vida dos
catadores e assegurar aos consumidores produtos em condições sanitárias, a partir do desenvolvimento de produtos e da agregação de valor pela
industrialização do caranguejo. Financiado pelo Ministério da Integração
Nacional por intermédio da Secretaria de Programas Regionais, o projeto
é uma realização da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e Parnaíba e da FUNDETEC. O projeto teve a colaboração da empresa SECOM Aquicultura Indústria e Comércio S/A, da Empresa Brasileira
de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa), da Universidade Federal do Piauí
(UFPI), da Cooperativa de Catadores Delta-Uçá, de Ilha Grande, Piauí e de
consultores internacionais.
Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
Equipe de Consultores

5%
29%
54%
12%

Investimento e
Execução
Administrativo
Financeiro/Tributário

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 133.800,00
R$ 72.450,50
R$ 29.000,00
R$ 12.069,75
R$ 247.320,25

Origem dos recursos: Governo Federal
Parceiro financiador: Fundação de Educação, Cultura e Desenvolvimento Tecnológico
(Fundetec) e Ministério da Integração Social / Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF)
Início: Agosto de 2008
Término: Julho de 2010
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AECID - INSTITUTO POLITÉCNICO MARÍTIMO PESQUEIRO
No âmbito do projeto de cooperação técnica bilateral
Brasil-Espanha denominado Apoio à Formação Profissional, foi realizada entre os dias 17 e 22 de setembro de 2007 uma missão de 12 professores brasileiros
da Rede Federal de Ensino Tecnológico (CEFETs) para
a Comunidade Autônoma da Galícia/Espanha, para
conhecer a experiência daquele país na área da formação no setor marítimo e pesqueiro. Uma das principais conclusões da missão foi que o Brasil necessita
ter um Centro de Referência em Capacitação MarítimoPesqueira, nos moldes do Instituto Politécnico de Vigo
e da Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ferrol, com simuladores de navegação por instrumentos, planetário, laboratórios, simuladores de naufrágio
e incêndio e as instalações de apoio. O acordo bilateral de Cooperação,
ratificado por meio da Comixta de fevereiro de 2008, priorizou os estados
do Nordeste brasileiro para receberem apoio técnico-financeiro bilateral em
função dos piores indicadores de desenvolvimento que apresentaram. Sendo
assim, o presente projeto pretendeu sintetizar um conjunto de informações
levantadas entre julho e outubro de 2008 por equipe multidisciplinar do
MEC (CEFETs estaduais), da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) e do Instituto Ambiental Brasil Sustentável (IABS), com vistas a implantar o mencionado centro em um estado
do Nordeste onde se alcance um melhor aproveitamento com a instalação.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
10%

Equipe de
Consultores

8%
46%

36%

Investimento e
Execução
Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$
R$
R$
R$
R$

50.000,00
11.000,00
40.000,00
9.000,00
110.000,00

Financeiro/Tributário

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Julho de 2008
Término: Janeiro de 2010
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SEBRAE/MA - DEFINIÇÃO E APOIO À CRIAÇÃO DE
ESTRUTURA DE GESTÃO E CONSTRUÇÃO DE MACROESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA
O SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA MARANHENSE
Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE - MA), o IABS realizou este
projeto, de forma a auxiliar o Governo do Estado do
Maranhão a criar as condições para o desenvolvimento
sustentável do setor pesqueiro e aquícola local. Para a
concepção deste objetivo, o projeto incluiu: realização de
estudos e análises prévias para subsidiar o Governo na
criação de uma entidade para tratar do setor; realização
de um Macro-Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável com horizontes de curto, médio e longo prazo,
para a referida entidade e para o setor local; elaboração de um pré-projeto
de financiamento e de estruturação do órgão a ser encaminhado ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID); elaboração de um programa de
cooperativismo pesqueiro e aquícola para o setor; ações de articulação com
empresas pesqueiras nacionais e internacionais com vistas à integração de
recursos com os setores produtivos, de beneficiamento e comercialização do
pescado; assessoramento para definição das prioridades e áreas de ampliação da Cooperação Espanhola nos setores de pesca e turismo e integração
com outros programas relacionados ao setor.
Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
Equipe de
Consultores

5%
8%
21%
66%

Investimento e
Execução
Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 37.500,00
R$ 2.780,00
R$ 11.615,26
R$ 4.486,20
R$ 56.381,46

Financeiro/Tributário

Origem dos recursos: Iniciativa Privada
Parceiro financiador: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE
- MA)
Início: Abril de 2008
Término: Junho de 2008
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ELABORAÇÃO DE CARTILHA: MANUAL DE CRIAÇÃO DE
PEIXES EM TANQUES-REDE (CODEVASF)
O IABS venceu a licitação 066/2008, promovida pela
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), em junho de
2008. O objetivo foi a elaboração do “Manual de Criação de Peixes em Tanques-rede”, de maneira a prover
material didático e atualizado sobre o tema. Os trabalhos foram desenvolvidos ao longo de 90 dias, e
envolveram a elaboração do Manual, com 65 páginas, em cores, englobando todo o conteúdo técnico; a
criação do projeto gráfico, diagramação e ilustrações
(tabelas, planilhas, gráficos, fotos, desenhos, etc.), a revisão ortográfica e a
preparação para impressão.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
5%
40%

Equipe de
Consultores
Investimento e
Execução

53%

Administrativo
2%

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 5.600,00
R$ 7.416,24
R$
283,76
R$
700,00
R$ 14.000,00

Financeiro/Tributário

Origem dos recursos: Governo Federal
Parceiro financiador: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba (CODEVASF)
Início: Julho de 2008
Término: Abril de 2009
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COORDENAÇÃO TÉCNICA E METODOLÓGICA DA REUNIÃO
DE GESTORES DE PROJETOS DE PESCA E AQUICULTURA
DO SEBRAE - 2008
Esta atividade, contratada pelo SEBRAE Nacional, consistiu na realização de serviços técnicos para desenvolvimento de conteúdo, seminário e relatório para a
2ª Semana de Capacitação de Gestores de Projetos de
Aquicultura e Pesca. Para a concepção deste objetivo,
o projeto incluiu: orientação, organização e análise de
informações sobre o setor pesqueiro e aquícola nas
unidades da federação com atuação dos SEBRAEs locais; discussão e definição de agenda de trabalho de
capacitação e oficina de planejamento participativo; moderação e registro
da oficina de trabalho da 2ª Semana de Capacitação com gestores estaduais de pesca e aquicultura do SEBRAE e elaboração de relatório com avaliação e resultado das atividades de planejamento.

Demonstrativo Financeiro
Item da despesa

Valor

Administrativo
Investimento e execução
Total recebido

R$
R$
R$

540,00
4.860,00
5.400,00

Origem dos recursos: Iniciativa Privada
Parceiro financiador: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE
- Nacional)
Início: Setembro de 2008
Término: Outubro de 2008
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SEBRAE/RO - PALESTRA SOBRE AS POTENCIALIDADES
DO AGRONEGÓCIO DO PEIXE NO BRASIL - I INVEST
PEIXE - DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA UM
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O IABS prestou consultoria especializada para elaboração e realização de duas palestras sobre as Potencialidades do Agronegócio do Peixe no Brasil e participação
no evento I INVEST PEIXE - Desafios e Oportunidades
para um Desenvolvimento Sustentável, em Porto Velho
e Ji-Paraná - RO entre os dias 11 e 12 de novembro de
2008. Para a concepção deste objetivo, o projeto incluiu
o levantamento, organização e análise de informações
acerca da Potencialidade do Agronegócio do Peixe no
Brasil, a elaboração de material visual (apresentação de slides) sobre o tema
e a realização de duas palestras, tendo como contratante o SEBRAE Rondônia.

Demonstrativo Financeiro
Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Total recebido

R$ 2.700,00
R$
300,00
R$ 3.000,00

Origem dos recursos: Iniciativa Privada
Parceiro financiador: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE
- RO)
Início: Novembro de 2008
Término: Novembro de 2008
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA
MARICULTURA EM ITAREMA
O IABS venceu a licitação por tomada de preço da
Prefeitura local para execução do Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Maricultura no Município
de Itarema-CE, iniciado em 2007. Este projeto objetivou promover condições, incentivos e conjugar informações necessárias, de acordo com a realidade e aspirações de comunidades locais e atrair investimentos da iniciativa privada, para gerar novas
oportunidades de trabalho, emprego e renda sustentáveis para o município. Destacou-se no projeto a implantação de 2 unidades demonstrativas
de maricultura (algas e ostras) direcionadas à familiarização da atividade,
geração de informações técnico-ambientais, realização de aulas práticas de
capacitação e pesquisa/experimentação com os organismos aquáticos cultivados, viabilização da exploração sustentável de búzios, ações de incentivo
ao cooperativismo e inserção produtiva.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
4%
17%

46%

33%

Equipe de
Consultores
Investimento e
Execução
Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$
R$
R$
R$
R$

66.450,00
34.914,68
93.000,00
7.361,32
201.726,00

Financeiro/Tributário

Origem dos recursos: Prefeitura
Parceiro financiador: Prefeitura Municipal de Itarema - CE
Início: Março de 2007
Término: Setembro de 2009
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AECID - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA
ARTESANAL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PARQUE
NACIONAL DOS LENÇÓIS MARANHANSES
Projeto de subvenção firmado entre o IABS e a Agência
Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) que visou o fortalecimento e desenvolvimento da pesca artesanal na área dos Lençóis
Maranhenses. Suas diversas atividades foram desde a
construção de uma Casa de Apoio ao Pescador Artesanal, o fornecimento de cursos de capacitação, balizamento do rio Preguiças e instalação de estruturas
que inibiam o arrasto clandestino na área marinha do
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses - PNLM,
dentre outras.

Demonstrativo Financeiro
Item da despesa

Valor

Investimento e Execução
Administrativo
Total recebido

R$ 504.000,00
R$ 49.355,00
R$ 553.355,00

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Abril de 2006
Término: Outubro de 2007
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PROJETO ALGAS - ELABORAÇÃO DE MACRO DIAGNÓSTICO
QUALITATIVO DO CULTIVO DE ALGAS NO NORDESTE
Este projeto foi elaborado para a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), para concorrer à licitação
de realização da etapa 1.2 do Convênio nº 130/2004
OCB/Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca. Teve
como principal objetivo a elaboração de um macro
diagnóstico qualitativo do cultivo de algas no Nordeste do país, especificamente dos Estados do Ceará, nas
comunidades de Flecheiras e Guajiru (município de
Trairi), Baleia (município de Itapipoca) e Barrinha (município de Icapuí); do Rio Grande do Norte, nas comunidades de Pititinga e Rio do Fogo e da Paraíba, na comunidade de Acaú
e do município de Pitimbú. Foi realizada uma avaliação da situação atual,
das tendências e cenários de desenvolvimento futuro, assim como reuniões
participativas envolvendo membros de todas as comunidades acima citadas.
Foram, ainda, coletados dados de campo para a elaboração de um EVTE
(Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica) para esta atividade, permitindo
assim mapear e avaliar as principais linhas de crédito existentes para o financiamento da algicultura no Brasil.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
10%

4%
24%

62%

Equipe de
Consultores
Investimento e
Execução
Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 13.300,00
R$ 5.670,00
R$ 35.260,58
R$ 2.469.42
R$ 56.700,00

Financeiro/Tributário

Origem dos recursos: Iniciativa Privada
Parceiro financiador: Organização das Cooperativas do Brasil (OCB)
Início: Maio de 2006
Término: Novembro de 2006
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AECID - CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PESCADORES
E MARISQUEIRAS NO PARQUE NACIONAL DOS LENÇÓIS
MARANHENSES
Este projeto foi realizado por meio de execução direta de atividade, na modalidade de aditivo ao termo
de subvenção que o IABS mantém com a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), no âmbito do “Projeto de Desenvolvimento da Pesca Artesanal na Área de Influência
no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses”. Em
tal projeto, o IABS elaborou o material didático (cartilha) e executou os cursos de capacitação em pesca e
aquicultura sustentáveis, cooperativismo, empreendedorismo, administração e legislação pesqueira para pescadores de diversas
comunidades da região.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
Equipe de
Consultores

5%
27%
44%
24%

Investimento e
Execução
Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 8.000,00
R$ 13.200,00
R$ 7.300,00
R$ 1.500,00
R$ 30.000,00

Financeiro/Tributário

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Outubro de 2006
Término: Dezembro de 2006
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ELABORAÇÃO DO PROJETO PIRARUCU - CENTRO DE
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DIFUSÃO DE
PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DO RIO ARAGUAIA - GO
Esta proposta de projeto foi elaborada de forma técnico-participativa, para concorrer à Segunda Seleção
Pública de Projetos da Petrobrás, e prevê a implantação do “Projeto Pirarucu - Centro de Desenvolvimento
Tecnológico e Difusão de Práticas Sustentáveis do Rio
Araguaia (GO)”. Apresentava a missão de gerar um
novo modelo de desenvolvimento para a região do Rio
Araguaia, tendo como imperativo a inserção social e
a sustentabilidade das atividades socioeconômicas, baseadas em ações de Formação e Capacitação Profissional, Pesquisa e Desenvolvimento, Extensão e Difusão
de Tecnologias e Práticas Sustentáveis sempre relacionadas com o Rio, seu
ambiente, cultura e tradições de seu povo.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
10%

31%

5%

Equipe de
Consultores
54%

Investimento e
Execução
Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 9.650,00
R$ 1.800,00
R$ 5.650,00
R$
900,00
R$ 18.000,00

Financeiro/Tributário

Origem dos recursos: Iniciativa Privada
Parceiro financiador: Fundação de Desenvolvimento, Assistência Técnica e Extensão Rural
de Goiás (Fundater)
Início: Abril de 2006
Término: Junho de 2006
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AECID - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO
DO ENTREPOSTO DE BENEFICIAMENTO DE PESCADOS EM
BARREIRINHAS - MA
Este projeto foi elaborado por meio de execução direta
de atividade, na modalidade de aditivo ao termo de
subvenção que o IABS mantém com a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), no âmbito do “Proyecto de Desarrollo
de la Pesca Artesanal en el Área de Influencia del Parque
Nacional dos Lençóis Maranhenses” visando implantar
um entreposto de beneficiamento de pescados no município de Barreirinhas, Estado do Maranhão, dentro de
um futuro Terminal Pesqueiro Público Artesanal. Dentre
suas metas, consta a implementação de infraestrutura adequada para fortalecer, promover e profissionalizar a cadeia produtiva da pesca artesanal
como forma de possibilitar a melhoria da qualidade de vida da comunidade
pesqueira local, com geração de trabalho e renda adicionais e consequentes
receitas para o município.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
0%

Equipe de
Consultores

10%
44%
46%

Investimento e
Execução
Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 5.100,00
R$ 1.152,00
R$ 5.244,22
R$
43,78
R$ 11.540,00

Financeiro/Tributário

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Julho de 2006
Término: Janeiro de 2007
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SEBRAE/CE
ELABORAÇÃO
DO
PROJETO
DE
IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO DE BENEFICIAMENTO E
APROVEITAMENTO INTEGRAL DE TILÁPIA EM JAGUARIBARA
- CE
Este projeto, contratado pelo Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE - CE),
foi desenvolvido com o intuito de obter financiamento junto à Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca
(SEAP/PR) para criar um Complexo de Beneficiamento
e Aproveitamento Integral da Tilápia produzida no
açude Castanhão, município de Jaguaribara - CE.
No projeto pretende-se a readequação de infraestrutura composta por bloco administrativo, de apoio
à produção, de aproveitamento de subprodutos e de
beneficiamento da tilápia. Ele inclui ações de capacitação e construção de mecanismos de planejamento e gestão participativa,
como forma de fortalecer e promover a cadeia produtiva da piscicultura
cooperada, buscando a melhoria da qualidade de vida da população local
com geração de trabalho e renda e consequentes receitas para o município.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
9%
22%

Equipe de
Consultores

10%

59%

Investimento e
Execução
Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 4.892,50
R$
785,00
R$ 1.780,00
R$
785,00
R$ 8.242,50

Financeiro/Tributário

Origem dos recursos: Iniciativa Privada
Parceiro financiador: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE
- CE)
Início: Março de 2006
Término: Maio de 2006
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ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO
COMPLEXO DE BENEFICIAMENTO E APROVEITAMENTO
INTEGRAL DE MARISCOS EM MACAU - RN
O Projeto para criação de um Complexo de Beneficiamento e Aproveitamento Integral de Mariscos no município de Macau foi elaborado segundo solicitação da
Prefeitura Municipal local. Este projeto prevê a implantação de uma infraestrutura de beneficiamento de moluscos e a organização da comunidade para gestão do
complexo com o fim de promover e fortalecer a cadeia
produtiva de mariscos e garantir a qualidade e a sanidade dos produtos, objetivando a melhoria da qualidade de vida da população local, com geração de trabalho, emprego e renda sustentáveis no município.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
5%

Equipe de
Consultores
43%

Administrativo
52%

Financeiro
Tributário

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 3.250,00
R$ 3.872,00
Prefeitura
R$
385,50
R$ 7.507,50

Origem dos recursos: Prefeitura
Parceiro financiador: Prefeitura Municipal de Macau - RN
Início: Junho de 2006
Término: Dezembro de 2006
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DESENVOLVIMENTO DE BANCO DE DADOS EM MICROSOFT
ACCESS PARA O “PROJETO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DAS ATIVIDADES PESQUEIRAS DAS
COLÔNIAS DE PESCADORES DE NEÓPOLIS (Z-7) E PROPRIÁ
(Z-8)”
O desenvolvimento do Banco de Dados foi contratado
pela Associação dos Engenheiros de Pesca do Sergipe.
Sua finalidade foi armazenar digitalmente os dados
coletados em 240 questionários de campo, que buscavam diagnosticar o perfil socioeconômico dos pescadores das Colônias de Neópolis e Propriá, em Sergipe.
Além do armazenamento e da interface de acesso aos
dados, o produto permite obter valiosas informações
a partir de técnicas de consulta estruturada, realizando cruzamentos entre informações diferentes. Outra atividade desenvolvida foi o curso de capacitação para técnicos da AEP/SE de 16 horas, abordando a operação do
Access e aspectos sobre coleta de dados primários.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
5%
6%

Equipe de
Consultores

10%

79%

Investimento e
Execução
Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$
R$
R$
R$
R$

5.817,00
732,00
405,00
366,00
7.320,00

Financeiro/Tributário

Origem dos recursos: Iniciativa Privada
Parceiro financiador: Associação dos Engenheiros de Pesca do Sergipe (AEP/SE)
Início: Maio de 2006
Término: Julho de 2006
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ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA PISCICULTURA FAMILIAR EM TANQUES
REDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CE
Este projeto, solicitado pela prefeitura local, foi elaborado com o intuito de captar recursos junto ao Ministério da Integração. O objetivo foi promover um conjunto
de ações voltadas para o incentivo e desenvolvimento
sustentável da piscicultura em modelo de produção familiar e cooperativista, a partir de dois módulos demonstrativos e da conjugação de ações, condições,
incentivos e informações necessárias. Isso foi realizado
de acordo com a realidade e aspirações das comunidades locais, visando a geração de novas oportunidades de trabalho, emprego e renda sustentáveis para o município.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
Equipe de
Consultores

7%
23%
28%
42%

Investimento e
Execução
Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 1.500,00
R$ 1.850,00
R$ 2.750,00
R$
500,00
R$ 6.600,00

Financeiro/Tributário

Origem dos recursos: Prefeitura
Parceiro financiador: Prefeitura Municipal de Pentecoste - CE
Início: Março de 2006
Término: Maio de 2006
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ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
DO TERMINAL PESQUEIRO ARTESANAL DE AREIA BRANCA
- RN
O projeto solicitado pela prefeitura local foi elaborado
para obter financiamento junto à Secretaria Especial de
Aquicultura e Pesca (SEAP/PR), visando implantar o Terminal Pesqueiro Artesanal no município de Areia Branca. Visava, a partir de seu atual “mercado do peixe”,
adequar a infraestrutura para apoio ao pescador, abastecimento (água e óleo) e descarga das embarcações,
espaço para docagem e manutenção, estrutura para
pré-beneficiamento e comercialização do pescado e
ações de capacitação e construção de mecanismos de
planejamento e gestão participativa. Considerou-se esta a forma de fortalecer e promover a cadeia produtiva da pesca artesanal, como a mais apropriada para buscar a melhoria da qualidade de vida da população local
com geração de trabalho e renda e consequente receita para o município.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
Equipe de
Consultores

6%
31%

Administrativo
63%

Financeiro
Tributário

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 4.083,00
R$ 2.042,99
Prefeitura
R$
375,00
R$ 6.500,99

Origem dos recursos: Prefeitura
Parceiro financiador: Prefeitura Municipal de Areia Branca - RN
Início: Março de 2006
Término: Abril de 2006
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ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL
PESQUEIRO ARTESANAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA - BA
O projeto solicitado pela prefeitura local foi elaborado
com o fim de obter financiamento junto à Secretaria
Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP/PR), visando desenvolver um conjunto de ações voltadas para a transformação do chamado “cais de pescadores”, em Santa
Cruz Cabrália (BA), no Terminal Pesqueiro Artesanal
de Cabrália (TPAC). Este projeto visava a melhoria da
infraestrutura de atracação, carga e descarga e manutenção das embarcações. Para tanto, o cais seria
ampliado e haveria a construção de um pier flutuante,
implantação de sinalização náutica, implantação de carretilha para reboque
de embarcações, adequação dos sistemas de abastecimento de gelo, óleo
combustível e de óleo motor usado, construção de um novo prédio para
comercialização de pescado fresco, além do estabelecimento de mecanismos de planejamento e gestão participativa do espaço público, incluindo
ações de capacitação e conscientização dos usuários.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
Equipe de
Consultores

5%
28%
59%
8%

Investimento e
Execução
Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 3.800,00
R$ 1.850,00
R$
525,00
R$
325,00
R$ 6.500,00

Financeiro/Tributário

Origem dos recursos: Prefeitura
Parceiro financiador: Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália - BA
Início: Fevereiro de 2006
Término: Março de 2006
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ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CRIAÇÃO DO CENTRO
VOCACIONAL E TECNOLÓGICO DE PESCA E AQUICULTURA
SUSTENTÁVEIS EM AREIA BRANCA - RN
Este projeto, solicitado pela prefeitura local, foi desenvolvido com o intuito de obter financiamento junto à
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP/PR), e
teve como principal objetivo a criação e implantação
de um Centro Vocacional Tecnológico voltado à pesca
e à aquicultura. Incorpora o modelo de ensino de alternância, incluindo pesquisa, extensão, formação e
capacitação. Visa o desenvolvimento sustentável destas
atividades na região da Costa Branca, em Areia Branca
(RN), e a geração de novas práticas e oportunidades
de trabalho, emprego e renda sustentáveis para o fortalecimento socioeconômico local.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
Equipe de
Consultores

10%
32%

56%

Investimento e
Execução
Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 3.500,00
R$ 2.020,00
R$
150,00
R$
630,00
R$ 6.300,00

2%

Financeiro/Tributário

Origem dos recursos: Prefeitura
Parceiro financiador: Prefeitura Municipal de Areia Branca - RN
Início: Abril de 2006
Término: Julho de 2006
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ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FORTALECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL
EM CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA
Este projeto, solicitado pela prefeitura local, foi escrito para obter financiamento junto à Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP/PR), com o objetivo
de promover um conjunto de ações voltadas para o
fortalecimento da pesca artesanal e para o incentivo e desenvolvimento sustentável da piscicultura em
modelo de produção familiar e cooperativada no Lago
Açu, município de Conceição do Lago Açu (MA). O projeto prevê atividades de organização social e da cadeia
produtiva, a implantação de um módulo demonstrativo e a conjugação das
informações necessárias, considerando a realidade e aspirações das comunidades locais, possibilitando a geração de novas oportunidades de trabalho, emprego e renda sustentáveis para o município.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
5%

5%
Equipe de Consultores

26%
10%

64%

Financeiro/Tributário

90%
Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 3.500,00
R$ 1.450,00
Prefeitura
R$
550,00
R$ 5.500,00

Origem dos recursos: Prefeitura
Parceiro financiador: Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açu - MA
Início: Março de 2006
Término: Abril de 2006
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ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE
ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS À PESCA ARTESANAL EM
SANTA CRUZ CABRÁLIA - BA
O projeto, solicitado pela prefeitura local, foi elaborado para obter financiamento junto à Secretaria Especial
de Aquicultura e Pesca (SEAP/PR), visando promover
um conjunto de ações voltadas para o desenvolvimento de alternativas sustentáveis à pesca artesanal em
Santa Cruz Cabrália, a partir de projetos demonstrativos baseados em pescarias alternativas, desenvolvimento do cultivo de ostras, oficinas de apoio à pesca e
à maricultura. Este projeto seria desenvolvido a partir
de serviços e produção de insumos, considerando as vocações e aspirações
de comunidades locais e possibilitando a geração de novas oportunidades
de trabalho, emprego e renda sustentáveis para o município, contribuindo
para a melhoria da qualidade de vida dos pescadores, pescadoras e suas
famílias e da sustentabilidade do setor pesqueiro local.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
10%

27%

5%

Equipe de
Consultores
58%

Investimento e
Execução
Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 2.925,00
R$
500,00
R$ 1.325,00
R$
250,00
R$ 5.000,00

Financeiro/Tributário

Origem dos recursos: Prefeitura
Parceiro financiador: Prefeitura de Santa Cruz Cabrália - BA
Início: Fevereiro de 2006
Término: Março de 2006
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PROJETO PARGO VIVO - ELABORAÇÃO DO PLANO DE
GESTÃO PARTICIPATIVO DO PARGO NA REGIÃO NORTE E
NORDESTE
Esta proposta de projeto encaminhada ao Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) teve como objetivo executar um plano de gestão para o Pargo no Norte e Nordeste do país, assim como demais espécies do Grupo VII
da Lista Nacional das Espécies de Invertebrados Aquáticos e Peixes Ameaçados de Extinção e Sobrexplotadas ou
Ameaçados de Sobrexplotação. Servindo de base para
estudos e posterior extrapolação para as demais regiões
de abrangência dessas espécies, atendeu à chamada II
do Edital nº 02 de 2006 do FNMA, tendo como parceiros
a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), o Instituto de Ciências do
Mar/LABOMAR da Universidade Federal do Ceará (UFC) e o Sindicato das
Indústrias de Pesca dos Estados do Pará e Amapá (SINPESCA).

Este projeto não recebeu recursos para sua elaboração.

Origem dos recursos: ----Parceiro financiador: ----Início: Junho de 2006
Término: Agosto de 2006
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ELABORAÇÃO DO PROJETO ISCA VIVA: PESCANDO
CIDADANIA
Este projeto elaborado em conjunto com a Fundater,
Seplan, Seagro e Agência Rural do Estado de Goiás,
teve o intuito de obter financiamento junto ao IBAMA. A
iniciativa visou o cultivo de iscas-vivas em tanques-rede
no povoado de Luiz Alves do Araguaia município de São
Miguel do Araguaia (GO), como forma de diminuir ou
eliminar a exploração de iscas vivas naturais na região
e gerar novas oportunidades de trabalho, emprego e
renda sustentáveis para os diferentes grupos comunitários da localidade. Envolvia ações de organização e
capacitação técnica e administrativa dos beneficiários,
implantação de infraestrutura de cultivo e de apoio, custeio da produção e
assistência técnica continuada.

Este projeto não recebeu recursos para sua elaboração.

Origem dos recursos: ----Parceiro financiador: ----Início: Abril de 2006
Término: Junho de 2006
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PROJETO PIRARUCU - ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO
PARTICIPATIVA DO PIRARUCU NA REGIÃO DO ARAGUAIA
- GO
Esta proposta de projeto foi escrita para atender ao Edital nº. 02/2006, do Fundo Nacional do Meio Ambiente
- Elaboração de Planos de Recuperação e de Gestão
para Espécies de Peixes e Invertebrados Aquáticos. Teve
o objetivo de construir um Plano de Gestão Pesqueira
Participativa para os Peixes da Bacia Amazônica, tendo como espécie-alvo o Pirarucu (Arapaima gigas).
Foi limitada como área de estudo específico a região
da margem direita do Médio Araguaia no Estado de
Goiás, envolvendo os municípios de São Miguel do Araguaia, Nova Crixás, Aruanã, Britânia, Jussara e Montes
Claros de Goiás. Além disso, propôs-se a realizar estudos e levantamentos
secundários para toda a bacia do Araguaia - Tocantins e para as demais
espécies do Grupo Peixes da Bacia Amazônica, constantes da Lista Nacional
das Espécies de Invertebrados Aquáticos e Peixes Ameaçadas de Extinção e
Sobrexplotadas ou Ameaçadas de Sobrexplotação.

Este projeto não recebeu recursos para sua elaboração.

Origem dos recursos: ----Parceiro financiador: ----Início: Agosto de 2006
Término: Agosto de 2006
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NÚCLEO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
Missão: Contribuir para a inclusão das comunidades locais de destinos turísticos, emergentes e consolidados, nos benefícios econômicos resultantes do
setor de turismo.
O turismo se apresenta como um dos segmentos econômicos que mais
cresce no Brasil e no mundo, sendo um importante dinamizador da economia, gerador de divisas, trabalho, emprego e renda. No entanto, contraditoriamente, muita vezes acaba se configurando como uma atividade que
exerce grande pressão sobre o meio ambiente e a cultura local e exclui uma
notória parcela da população de seus benefícios econômicos.
Pensando nesse contexto, o IABS criou o Núcleo de Turismo de Base Comunitária como um instrumento que foge aos padrões convencionais, tendo
como premissa a busca pela inclusão social, valorização da identidade cultural, viabilidade econômica e prudência ambiental. Seu objetivo central é
criar alternativas de desenvolvimento local por meio da geração de trabalho
e renda, do envolvimento participativo, da melhoria dos produtos e serviços
e do aproveitamento sustentável das potencialidades culturais, ambientais e
históricas, na cadeia produtiva do turismo.
As experiências obtidas resultaram da implementação de ações e projetos demonstrativos voltados para o fortalecimento de serviços (hospedarias
domiciliares e serviços de apoio); da produção de base comunitária (principalmente produtos da pesca e da agricultura típicos locais) associada ao
turismo; da sensibilização e conscientização socioambiental de turistas e
empreendedores locais; e da estruturação de modelos socioprodutivos de
autogestão comunitária pautados nos pressupostos da economia solidária e
do comércio justo.

Neste quinquênio o Núcleo elaborou ou executou os seguintes projetos:
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PROJETO
DE
DESENVOLVIMENTO
DO
TURISMO
SUSTENTÁVEL NA REGIÕES DOS LENÇÓIS MARANHENSES,
DELTA DO PARNAÍBA, SERRA DA CAPIVARA E JERICOACOARA
O Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Turismo
integrou um conjunto de iniciativas no âmbito do acordo
de cooperação entre Ministério do Turismo (MTur) e a
Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento (AECID). Teve como objetivo principal
a promoção da inclusão social com a geração de trabalho e renda na cadeia produtiva do turismo, a partir da
implementação de ações de desenvolvimento sustentável e integrado com
foco na produção associada e qualificação profissional das comunidades
locais. O projeto realizou ações para a melhoria dos produtos turísticos com
a formatação de novos produtos e serviços, o incremento da qualificação da
mão de obra, o incentivo à organização coletiva do trabalho no setor, com
continuidade dos ganhos em longo prazo, com a promoção da cultura e da
diversidade além da inserção da população local nas atividades turísticas. O
Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Turismo envolveu os municípios
do entorno do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão,
do Parque Nacional da Serra da Capivara no sudeste do estado do Piauí,
do Delta do Parnaíba, no extremo norte do Piauí e do entorno do Parque
Nacional de Jericoacoara, Estado do Ceará, com características similares
a áreas de preservação ambiental, com baixo índice de desenvolvimento
econômico e social.
Demonstrativo Financeiro
Valor recebido do Convênio
Porcentagem por item de despesa
17%

Ministério do
Turismo

83%

Contrapartida
IABS

Ministério do Tursimo
AECID
Total recebido

R$ 2.500.000,00
R$ 500.000,00
R$ 3.000.000,00

Origem dos recursos: Governo Federal / Cooperação Internacional
Parceiro financiador: Ministério do Turismo / Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Novembro de 2007
Término: Fevereiro de 2010
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PRODUÇÃO DE BASE COMUNITÁRIA ASSOCIADA AO
TURISMO - JERICOACOARA - CE
O projeto Produção de Base Comunitária Associada ao
Turismo, desenvolvido na região de entorno da Jijoca de
Jericoacoara (CE), concentrou-se na estruturação de uma
cadeia produtiva, caracterizada pela compra e venda direta, de produtos alimentícios regionais, entre grupos de
produtores (dentre pescadores artesanais e agricultores
familiares) das comunidades locais – OFERTA - e hotéis,
pousadas e restaurantes – DEMANDA - dos municípios de entorno da região
supracitada, tendo como referência os pressupostos da economia solidária,
do cooperativismo popular e do comércio justo.

Demonstrativo Financeiro

Total recebido

R$ 79.650,00*

*Executado em parceria com A Casa Verde: Cultura e
Meio Ambiente

Origem dos recursos: Governo Federal
Parceiro financiador: Ministério do Tursimo / Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Março de 2009
Término: Outubro de 2009
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PRODUÇÃO DE BASE COMUNITÁRIA ASSOCIADA AO
TURISMO - PARNAÍBA - PI
O projeto Produção de Base Comunitária Associada ao
Turismo, desenvolvido na região de entorno da APA do
Delta do Parnaíba, concentrou-se na estruturação de uma
cadeia produtiva, caracterizada pela compra e venda direta de produtos alimentícios regionais, entre grupos de
produtores (dentre pescadores artesanais e agricultores
familiares) das comunidades locais – OFERTA - e hotéis,
pousadas e restaurantes – DEMANDA - dos municípios do entorno da região
supracitada, tendo como referência os pressupostos da economia solidária,
do cooperativismo popular e do comércio justo.

Demonstrativo Financeiro

Total recebido

R$ 79.650,00*

*Executado em parceria com A Casa Verde: Cultura e
Meio Ambiente

Origem dos recursos: Governo Federal
Parceiro financiador: Ministério do Tursimo / Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Março de 2009
Término: Outubro de 2009
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PRODUÇÃO DE BASE COMUNITÁRIA ASSOCIADA AO
TURISMO - LENÇÓIS MARANHENSES
Este projeto visou o desenvolvimento e a adequação da
produção associada ao turismo, em especial de produtos alimentícios locais associados à culinária turística
na região dos Lençóis Maranhenses. Para isso, foram
selecionadas duas comunidades e dois produtos (um
da pesca e outro da agricultura familiar) para serem
fornecidos aos restaurantes e pousadas, e estes para
serem servidos aos turistas que visitam a cidade de Barreirinhas, para que tivessem a oportunidade de provar
os sabores locais, tendo como referência os pressupostos da economia solidária, do cooperativismo popular e do comércio justo.

Demonstrativo Financeiro

Total recebido

R$ 136.600,00*

*Executado em parceria com o CDS e SEBRAE-MA

Origem dos recursos: Governo Federal
Parceiro financiador: Ministério do Tursimo / Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Outubro de 2008
Término: Fevereiro de 2009
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ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS
PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO INTERNO NO MUNICÍPIO
DE ITAPECURU MIRIM - MA
Esta atividade pretendeu oferecer elementos representativos para execução de uma proposta de projeto
no qual serão promovidas ações potenciais para divulgação do turismo interno de Itapecuru Mirim, no
Estado do Maranhão, beneficiando a economia local
e proporcionando o bem-estar social da região. Neste
sentido, seu objeto de estudo pautou-se na realização
de um evento na localidade, representado por uma
festa do período natalino, que se realizou entre os
dias 15 e 31 de dezembro do mesmo ano. O evento
foi estruturado e aplicado para prover o bem-estar socioeconômico da localidade, atingindo seu público-alvo, empresas, autônomos e organizações
envolvidas direta ou indiretamente. Desta forma, foram apresentadas informações de âmbito técnico, logístico e jurídico, que justificassem este projeto
voltado ao contexto turístico, contendo as características específicas e individuais do município, dentre outros fatores, os quais dariam o contexto para
o qual esse trabalho foi fundamentado.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
5%

Equipe de
Consultores
42%

53%

Administrativo
Financeiro
Tributário

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 3.200,00
R$ 2.500,00
Prefeitura
R$
300,00
R$ 6.000,00

Origem dos recursos: Prefeitura
Parceiro financiador: Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim - MA
Início: Maio de 2008
Término: Junho de 2008
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MODERAÇÃO E RELATORIA DO “I SEMINÁRIO SEBRAE/DF INTERNACIONAL COPA 2014 – BRASÍLIA NA COPA”

Esta atividade constou da realização de consultoria
especializada para a moderação das oficinas Trilha
Planejamento Turístico para a Copa 2014: O planejamento turístico nas cidades-sede e Trilha Experiências
Internacionais: Melhores Experiências Internacionais
das Copas de 2006 e 2010, sob a ótica brasileira.
Esse trabalho foi parte da programação do I Seminário Internacional Copa do Mundo 2014 – Brasília na
Copa, e contou também com a elaboração de Relatório Final de Recomendações do evento, realizado nos
dias 25 e 26 de novembro de 2010, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília - DF.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
Equipe de Consultores

2% 5% 5%

Investimento e
Execução

88%

Administrativo
Financeiro/Tributário

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$
R$
R$
R$
R$

4.014,00
228,00
90,00
228,00
4.560,00

Origem dos recursos: Iniciativa Privada
Parceiro financiador: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAEDF)
Início: Novembro de 2010
Término: Novembro de 2010
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AECID - CRÉDITO TURISMO - MA
Este trabalho, realizado pelo IABS em parceria com a
Agência Espanhola de Cooperação Internacional para
o Desenvolvimento (AECID), teve o intuito de implementar ações de qualificação profissional e de
produção associada das comunidades locais na cadeia
produtiva do turismo, tendo como premissa o desenvolvimento sustentável e integrado das regiões abrangidas pelo convênio MTur/IABS - 345/2007, com foco
na promoção da inclusão social com a geração de trabalho e renda para as comunidades.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa

50%

50%
Equipe de Consultores
Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Total recebido

R$ 18.400,00
R$ 18.600,00
R$ 37.000,00

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Outubro de 2007
Término: Dezembro de 2009
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AECID - PROJETOS PARA
SUSTENTÁVEL DO TURISMO

O

DESENVOLVIMENTO

Este projeto foi planejado para que as populações das
comunidades aldeãs ao Parque Nacional da Serra da
Capivara, do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e do Litoral Extremo Oeste do Ceará aumentassem
as suas rendas com base na atividade turística. No âmbito do Projeto nos Lençóis, o objetivo foi de contribuir
com o incremento dos ingressos provenientes do turismo nas comunidades de Barreirinhas, Paulino Neves,
Tutóia, bem como na zona de influência do Parque. Já
no âmbito do Litoral Extremo Oeste do Estado do Ceará,
o objetivo foi de contribuir com o incremento dos ingressos provenientes do
turismo nas comunidades de Barroquinha, Camocim, Chaval, Cruz, Granja,
Jijoca de Jericoacoara e dos distritos de Bitupitá, Barroquinha, Tatajuba, em
Camocim e na área de influência do Parque Nacional da Serra da Capivara, nos municípios de São Raimundo Nonato, Coronel José Dias e João
Costa. A estratégia para alcançar o objetivo concentrou-se em questões que
deveriam ser tratadas em um prazo de três anos, com o cofinanciamento da
Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento
(AECID) e do Ministério do Turismo.
Demonstrativo Financeiro
Item da despesa

Valor

Administrativo
Investimento e execução
Total recebido

R$ 98.342,94
R$ 885.086,40
R$ 983.429,43

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Abril de 2006
Término: Junho de 2008
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AECID - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO
NA ILHA DE MARAJÓ - PA
Este projeto, da modalidade de subvenção, firmado
entre o IABS e a Agência Espanhola de Cooperação
Internacional para o Desenvolvimento (AECID), pretendeu promover um turismo sustentável na região da
Ilha do Marajó (PA). Por decisão posterior dos parceiros, as ações deste projeto foram direcionadas para o
Delta do Parnaíba (PI), no âmbito do convênio firmado
entre o IABS e MTur, em 2007 (Convênio MTur/IABS 345/2007).

Demonstrativo Financeiro
Item da despesa

Valor

Administrativo
Investimento e execução
Total recebido

R$ 17.424,00
R$ 156.816,00
R$ 174.240,00

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Abril de 2006
Término: Junho de 2008
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PROPOSTA
DE
PROJETO
DE
CONSTRUÇÃO
E
IMPLEMENTAÇÃO DO PÍER RECEPTIVO DE CRUZEIROS
MARÍTIMOS NA COROA VERMELHA, MUNICÍPIO DE SANTA
CRUZ CABRÁLIA - BA
A partir de um levantamento de informações sobre a
atividade turística local e considerando o cenário evolutivo e atual da época, bem como os principais entraves e as perspectivas de desenvolvimento da atividade,
esta proposta de projeto, contratada pela prefeitura
local, objetivou construir e implementar um terminal
turístico moderno e eficiente na região do marco do
descobrimento no município de Santa Cruz Cabrália,
Estado da Bahia. Ele foi encaminhado ao Ministério do
Turismo para obtenção de financiamento necessário à
sua execução. O projeto ainda prevê o levantamento do público envolvido,
dos impactos socioeconômico e ambiental local e das atividades necessárias
à implementação da infraestrutura e atividades socioambientais.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
5%

Equipe de
Consultores

31%
64%

Administrativo
Financeiro
Tributário

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Investimento e execução
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 14.000,00
R$ 6.825,00
Prefeitura
R$ 1.175,00
R$ 22.000,00

Origem dos recursos: Prefeitura
Parceiro financiador: Prefeitura de Santa Cruz Cabrália - BA
Início: Fevereiro de 2006
Término: Março de 2006
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NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Missão: Contribuir com o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis, respeitando a identidade cultural e social do meio rural.
O modelo de produção agrícola vigente com base em um sistema monocultor de altíssima escala, competitivo, com grande aporte de recursos públicos, ausência de manejo dos recursos naturais existentes e com baixa mão
de obra envolvida, tem demonstrado, na maioria dos casos, ser excludente
e concentrador de riquezas, além de gerador de impactos ambientais altamente negativos.
Em um país como o Brasil, com grande diversidade de paisagens e culturas,
a possibilidade de produção com base local é um dos caminhos para o desenvolvimento econômico e socioambiental. Nos últimos anos, o aporte de
recursos públicos às linhas de produção como a agricultura familiar tem se
destacado e sido executado como política pública importante para amenizar
desigualdades sociais e desenvolver o meio rural com mais justiça e igualdade de direitos, além de possibilitar a conservação destas paisagens em
integração com a atividade humana.
Nesse contexto, o IABS se propõe a desenvolver e apoiar atividades que
promovam o desenvolvimento rural pautado na sustentabilidade ambiental,
com base em atividades produtivas que levam em conta a capacidade de
suporte dos ecossistemas e a boa convivência de homens e mulheres com o
seu ambiente. Visa, ainda, a melhoria das condições de vida destas comunidades, por meio da compatibilização de suas vocações naturais e culturais
com suas atividades produtivas.
Assim, o Núcleo de Desenvolvimento Rural do IABS, junto dos seus parceiros, busca desenvolver projetos de criação, cultivos, reflorestamentos, extrativismo e manejos, por meio da melhoria de estruturas locais já existentes ou
ainda pela inovação produtiva, articulando e estruturando cadeias e redes
sociais que contribuam para a sustentabilidade no desenvolvimento local,
amenizando as disparidades regionais, mas sempre com respeito às particularidades locais e ao meio ambiente.
Neste quinquênio o Núcleo elaborou ou executou os seguintes projetos:
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CODEVASF - MANUAL PARA CRIAÇÃO DE CAPRINOS E
OVINOS

O Instituto Ambiental Brasil Sustentável (IABS) venceu o
edital nº 76/2009 publicado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), que teve como objeto a elaboração
do “Manual de Criação de Caprinos e Ovinos”, reunindo as informações técnicas sobre o tema, desde a caracterização de raças, instalações, manejo alimentar,
reprodutivo e sanitário, cadeia produtiva e instituições
de apoio, inclusive métodos e práticas desenvolvidas
especificamente para a convivência com o semiárido
brasileiro. Os trabalhos foram desenvolvidos ao longo
de 12 meses, e envolveram a elaboração do Manual com 141 páginas em
cores, englobando o conteúdo técnico; a criação do projeto gráfico, diagramação e ilustrações (tabelas, gráficos, fotos e desenhos); a revisão ortográfica e a preparação para a impressão.
Manual de Criação de Caprinos e Ovinos

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
5%

39%

Equipe de Consultores
50%

6%

Investimento e Execução
Administrativo
Financeiro/Tributário

Item da despesa

Valor

Equipe de Consultores
Investimento e execução
Administrativo
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$ 9.000,00
R$ 1.000,00
R$ 7.100,00
R$ 900,00
R$ 18.000,00

Origem dos recursos: Governo Federal
Parceiro financiador: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba (CODEVASF)
Início: Abril de 2010
Término: Outubro de 2010
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DRS/FBB - PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA DE
INCLUSÃO PRODUTIVA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL DA
OVINOCAPRINOCULTURA NO SEMIÁRIDO
O Projeto teve como objetivo avaliar as condições de
desenvolvimento e delinear as estratégias e as ações
necessárias para a construção do Programa de Inclusão Produtiva Integrada e Sustentável da Ovinocaprinocultura no Semiárido. Este plano passará a ser
a ferramenta base para iniciar o processo executivo e
convergir esforços das instituições privadas, públicas e
entidades representativas da sociedade civil para a estruturação da cadeia produtiva da Ovinocaprinocultura no Semiárido Brasileiro no âmbito do programa de
Desenvolvimento Regional Sustentável – DRS, coordenado pelo Banco do Brasil.
Plano de Ação do Programa de Inclusão Produtiva
Integrada e Sustentável da Ovinocaprinocultura no
Semiárido

Demonstrativo Financeiro

Item da despesa

Valor

Equipe de Consultores
Investimento e execução
Total recebido

R$ 290.000,00
R$ 89.461,90
R$ 379.461,90

Origem dos recursos: Governo Federal
Parceiro financiador: Fundação Banco do Brasil (FBB)
Início: Agosto 2009
Término: Dezembro 2010
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ASSESSORIA METODOLÓGICA PARA CONSTRUÇÃO DO
PROGRAMA “NEGÓCIO CERTO RURAL” ENTRE SEBRAE E
SENAR
Esta atividade constou de serviços de consultoria especializada para avaliação e construção do modelo
estrutural para nacionalizacão do Programa “Negócio
Certo Rural” entre SEBRAE e SENAR. Este programa
visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida
no campo, a partir de um conjunto de soluções integradas e sistematizadas para a pequena propriedade rural, que promovam a sustentabilidade e a
eficiência da gestão da propriedade familiar por meio
de ações de diagnóstico participativo, plano de desenvolvimento e capacitação do produtor rural e sua
família, bem como consultoria para acompanhamento da implementação
do planejamento desenvolvido. As ações realizadas incluíram a elaboração
de proposta e discussão de metodologia de intervenção (abordagem) para
ações de apoio à pequena propriedade rural e apoio ao processo de discussão dos temas para constituição das soluções educacionais, considerando as soluções da matriz educacional do SEBRAE e do SENAR , além da
revisão, adequação e elaboração do material didático e contrução de ferramentas de apoio (planilhas de análise econômica de construção de negócio
e de controle).
Curso Gestão de Conflitos ABCE

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa

10%

Equipe de
Consultores

13%

11%
66%

Investimento e
Execução
Administrativo

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Investimento e execução
Administrativo
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$
R$
R$
R$
R$

53.395,00
8.640,00
7.782,00
10.503,00
80.320,00

Financeiro/Tributário

Obs: Contrato direto com consultores

Origem dos recursos: Iniciativa Privada
Parceiro financiador: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE
- Nacional)
Início: Agosto de 2009
Término: Fevereiro de 2011
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AECID - DESENVOLVIMENTO DE SETORES PRODUTIVOS
NO NORDESTE BRASILEIRO

Utilizando a pesca e outros segmentos como vetores
de desenvolvimento local na região nordeste do Brasil,
tais como a ovinocaprinocultura, a apicultura, o turismo em bases comunitárias, a agricultura sustentável,
dentre outras, a cooperação técnica e financeira bilateral pretendeu, com seus diversos parceiros institucionais, promover uma melhora na condição de vida da
população que constitui o público alvo destas atividades.

Demonstrativo Financeiro

Item da despesa

Valor

Investimento e execução
Administrativo
Total recebido

R$ 595.780,80
R$ 66.197,86
R$ 661.978,66

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Dezembro de 2008
Término: Fevereiro de 2011
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CONSULTORIA
ESPECIALIZADA
PARA
GESTÃO
E
ACOMPANHAMENTO DO PROJETO ESTADUAL DE
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS
PRODUTIVOS LOCAIS, COORDENADO PELO SEBRAE - MA
Esta atividade constou da realização de consultoria
especializada para assessorar a equipe de coordenação do Projeto de Promoção e Desenvolvimento
de Arranjos Produtivos Locais, coordenado pelo
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE - MA). Para a concepção de tal
objetivo, o projeto incluiu ações de assessoria técnica e gestão para o desenvolvimento, adequação e viabilização de Arranjos Produtivos Locais (APLs),
a partir de atividades de elaboração de planejamento tático e operacional
dos projetos; apoio na elaboração de projetos para captação de recursos;
articulação para viabilização de projetos; parcerias para constituição de arranjos institucionais em níveis estadual e federal (matriz de arranjo institucional); criação e avaliação de indicadores de resultados; e procedimentos
de gestão de projetos.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
8%

Equipe de
Consultores

2%

Administrativo
90%

Financeiro
Tributário

Item da despesa

Valor

Administrativo
Financeiro/Tributário
Equipe de Consultores/
Investimento e execução
Total recebido

R$ 6.175,00
R$ 1.755,00
R$ 71.370,00
R$ 79.300,00

Origem dos recursos: Iniciativa Privada
Parceiro financiador: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE
- MA)
Início: Setembro de 2008
Término: Fevereiro de 2010
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COORDENAÇÃO TÉCNICA E METODOLÓGICA PARA
CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DA CARTA DE PROBLEMAS,
POTENCIALIDADES E SOLUÇÕES PARA AS AÇÕES DE
FRUTICULTURA DO SEBRAE - 2008
Esta atividade, contratada pelo Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE Nacional), consistiu na realização de serviços técnicos
para a coordenação da atividade de planejamento
participativo (Carta de Problemas, Potencialidades e
Soluções) para a Reunião de Gestores de Fruticultura no âmbito da Semana
de Capacitação de Fruticultura, de 08 de Setembro de 2008. Para a concepção deste objetivo, o projeto incluiu a discussão e definição de agenda de
trabalho da oficina de planejamento participativo; moderação e registro da
oficina de planejamento com gestores estaduais de fruticultura do SEBRAE;
e elaboração de relatório com avaliação e resultado da atividade para a
contrução da Carta de Problemas, Potencialidades e Soluções para as Ações
de Fruticultura do SEBRAE.

Demonstrativo Financeiro
Porcentagem por item de despesa
5%

5%

Equipe de
Consultores
Administrativo
90%

Financeiro
Tributário

Item da despesa

Valor

Equipe de consultores
Administrativo
Financeiro/Tributário
Total recebido

R$
R$
R$
R$

1.080,00
60,00
60,00
1.200,00

Origem dos recursos: Iniciativa Privada
Parceiro financiador: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE
Nacional)
Início: Setembro de 2008
Término: Outubro de 2008
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NÚCLEO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA O
DESENVOLVIMENTO
Missão: Promover projetos de desenvolvimento socioeconomico por meio da
cooperação internacional.
Desde 2006 o IABS vem atuando como facilitador na recepção e gestão
de fundos de cooperação internacional, recebendo os recursos técnicos e
financeiros, aplicando-os de acordo com as decisões dos parceiros e beneficiários e prestando contas com os envolvidos, ao tempo que exerce uma
supervisão estratégica, técnica e administrativa de todo o processo.
Entretanto, com o grau de desenvolvimento que o Brasil tem apresentado,
o Instituto observou que o país passa de um papel apenas de receptor de
cooperação para um país também provedor de cooperação internacional,
em especial com os países da América Latina, Caribe e países Africanos.
As Ajudas Oficiais ao Desenvolvimento chegam ao Brasil com um cunho
mais de arregimentar os resultados obtidos nas cooperações anteriores.
Com isso, a busca de parceiros internacionais para executar projetos sociais
no país ficou mais especializada, o que justificou a criação de um núcleo
específico em cooperação internacional para tratar deste assunto de forma
transversal a todos os outros núcleos de trabalho.
Adicionalmente, o Núcleo busca parceiros locais e internacionais para trabalhar de forma triangular na prestação de cooperação com países da África e América Latina, acreditando na replicabilidade dos projetos brasileiros
em países parceiros, sempre respeitando as diretrizes de atuação estratégicas para o país.

Neste quinquênio o Núcleo elaborou ou executou os seguintes projetos:
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AECID – MELHORA DO GASTO PÚBLICO
O projeto Melhora do Gasto Público, apresentado pela
Secretaria de Gestão (SEGES) à AECID, tem como objetivo principal fortalecer o papel de coordenação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)
como promotor da modernização do Estado. A implementação do projeto visa promover o fortalecimento
institucional da Secretaria de Gestão, por meio da ampliação da sua capacidade de reproduzir e disseminar
conhecimento sobre a gestão pública, promover a organização das estruturas do Poder Executivo Federal,
articular e orientar os órgãos e entidades públicas para
a adoção de um modelo de gestão pública focado em resultados, coordenar
projetos que visem o fortalecimento dos sistemas de gestão dos órgãos e entidades federais, acompanhar e avaliar o desempenho e os resultados das
instituições, dentre outros. Para atingir os objetivos acima citados, o projeto
propõe implementar ações como reorganização de processos de trabalho,
criação de instrumentos de coordenação e interlocução do Ministério do Planejamento com outros atores da Administração Pública, melhoria da gestão
de recursos, produção de conhecimento sobre a situação dos atores envolvidos, entre outros.
Demonstrativo Financeiro *
Porcentagem por item de despesa
10%
Investimento e
Execução

90%

Administrativo

Item da despesa

Valor

Administrativo
Investimento e execução
Total recebido

R$
69.780,00
R$ 628.020,00
R$ 697.800,00

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Outubro 2010
Término: Abril de 2012 (Previsão)
*Projeto em execução (Valores estimados)
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AECID - PROJETO DE TRANSFERÊNCIA DE METODOLOGIAS
E FERRAMENTAS PARA GESTÃO DO LITORAL DO BRASIL
O objetivo do projeto foi contribuir para a melhora
da gestão do litoral brasileiro mediante a adoção de
um modelo de gestão adequado à realidade da costa
brasileira, a formação dos responsáveis nas técnicas
de proteção e gestão do litoral que facilite a tomada
de decisões e o fortalecimento de grupos locais de
pesquisa. O resultado será, a curto e longo prazo, a
geração de uma massa crítica de apoio regional para
uma adequada gestão da costa brasileira.

Demonstrativo Financeiro

Item da despesa

Valor

Investimento e execução
Administrativo
Total recebido

R$ 365.618,68
R$ 40.624,29
R$ 406.242,97

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Março de 2009
Término: Setembro de 2010
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AECID - FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO EM PEQUENAS E
MÉDIAS EMPRESAS (PMES)
O Projeto desenvolvido em parceria com o Sistema Indústria (CNI e Federações de Indústrias, SESI, SENAI e
IEL); o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
além da Agência Espanhola de Cooperação para o
Desenvolvimento (AECID), visou promover uma maior
e melhor articulação entre o setor público e privado,
instituições de pesquisa e universidades públicas, autoridades e setores produtivos em avaliar, melhorar e
desenvolver instrumentos e programas políticos visando
apoiar a inovação por parte das empresas, implementar
projetos pilotos para testar diferentes instrumentos para promover a inovação no setor produtivo, oferecer capacitação e aumentar a consciência
entre as instituições e empresas locais sobre a importância da inovação e
desenvolver instrumentos para avaliar políticas de inovação e seus impactos.
Espera-se, ao final da execução, que as instituições de apoio à inovação
tenham aprofundado o conhecimento da realidade das empresas de médio
e pequeno porte no campo das inovações, para atender às necessidades
identificadas junto às micro, pequenas e médias empresas.

Demonstrativo Financeiro

Item da despesa

Valor

Investimento e execução
Administrativo
Total recebido

R$ 104.942,39
R$ 11.660,26
R$ 116.602,65

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Março de 2009
Término: Setembro de 2010
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AECID
FORTALECIMENTO
DE
CAPACIDADES
POLÍTICAS, INSTITUCIONAIS E TECNÓLOGICAS PARA
O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PESQUISA E
INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Continuação do projeto desenvolvido em parceria
com o Sistema Indústria (CNI e Federações de Indústrias, SESI, SENAI e IEL); o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, além da Agência Espanhola
de Cooperação para o Desenvolvimento – AECID, visou promover uma maior e melhor articulação entre
o setor público e privado, instituições de pesquisa e
universidades públicas, autoridades e setores produtivos em avaliar, melhorar e desenvolver instrumentos
e programas políticos visando apoiar a inovação por
parte das empresas, implementar projetos pilotos para
testar diferentes instrumentos para promover a inovação no setor produtivo,
oferecer capacitação e aumentar a consciência entre as instituições e empresas locais sobre a importância da inovação e desenvolver instrumentos
para avaliar políticas de inovação e seus impactos. Espera-se, ao final da
execução do mesmo, que as instituições de apoio à inovação obtenham o
conhecimento da realidade das empresas no campo das inovações, para
atender às necessidades identificadas junto às micro, pequenas e médias
empresas.
Demonstrativo Financeiro *

Item da despesa

Valor

Investimento e execução
Administrativo
Total recebido

R$ 332.882,08
R$ 36.986,89
R$ 369.868,97

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Outubro de 2009
Término: Abril de 2011 (Previsão)
*Projeto em execução (valores estimados)
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AECID - CONFERÊNCIA DAS AMÉRICAS

O objetivo deste projeto foi a organização da Conferência da América Latina e do Caribe, Preparatória à
Conferência de Revisão de Durban, da qual participaram representantes de 23 países da região. A iniciativa
do Brasil em sediar esse evento fez parte do esforço
para implementar o Programa e o Plano de Ação da
Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação
Racial, Xenofobia e Intolerância Correlatas de Durban,
África do Sul, ocorrida em 2001. Ao final, o projeto
também apoiou uma mostra fotográfica da beleza negra organizada pela ONG UNEGRO, em Salvador-BA.

Demonstrativo Financeiro
Item da despesa

Valor

Investimento e execução
Total recebido

R$ 100.083,81
R$ 100.083,81

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Março de 2009
Término: Março de 2010
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AECID - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
BRASILEIRO
Este projeto teve como objetivo desenvolver atividades que incidirão, direta ou indiretamente, na melhora
das condições sociais da população brasileira que vive
em situação de extrema pobreza na região Nordeste, especialmente no Estado de Alagoas. O trabalho
foi realizado a partir do desenvolvimento de dois setores produtivos locais estratégicos (pesca e turismo) e
do fomento à produção por meio da estruturação da
Agência de Fomento do Estado de Alagoas (AFAL), com
especial atenção ao apoio à micro e pequena empresa
e à empresa de economia social, assim como das capacidades institucionais relacionadas ao tecido econômico.

Demonstrativo Financeiro

Item da despesa

Valor

Administrativo
Investimento e execução
Total recebido

R$
134.395,06
R$ 1.209.555,57
R$ 1.343.950,64

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Dezembro de 2008
Término: Junho de 2010
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AECID - DESENVOLVIMENTO
ECOSSISTEMAS BRASILEIROS

SUSTENTÁVEL

DOS

Este projeto visou promover no Brasil ações de sustentabilidade em ecossistemas frágeis, costeiros e de
Mata Atlântica. Este projeto deu início às primeiras
atividades desenvolvidas na área do turismo sustentável na região de Sete Lagoas - MG, bem como permitiu
o desenvolvimento de ferramentas de gestão do litoral
em parceria com Universidade de Cantábria (Espanha), MMA, SPU - MPOG e universidades brasileiras.

Demonstrativo Financeiro

Item da despesa

Valor

Investimento e execução
Administrativo
Total recebido

R$ 421.218,63
R$ 46.802,06
R$ 468.020,69

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Dezembro de 2008
Término: Fevereiro de 2011
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AECID - PROJETO DAS CAPACIDADES PARA O CRESCIMENTO
REDISTRIBUTIVO E DESENVOLVIMENTO DOS SETORES
PRODUTIVOS NO BRASIL
Continuação do projeto que visou o financiamento de
ações que busquem a criação ou o fortalecimento de
instituições e seus programas. Teve início, em 2009,
com a criação da AFESP (Agência de Fomento do Estado de São Paulo) e agora adentrará no apoio ao desenvolvimento do estado de Alagoas, especificamente
às secretarias de agricultura, planejamento, ciência e
tecnologia.

Demonstrativo Financeiro *

Item da despesa

Valor

Investimento e execução
Administrativo
Total recebido

R$ 923.760,00
R$ 102.640,00
R$ 1.026.400,00

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Dezembro de 2009
Término: Março de 2012
*Projeto em execução (valores estimados)
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AECID - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL

DE

Projeto visou o financiamento de ações que buscassem
a criação ou o fortalecimento de instituições e seus
programas. Teve início, em 2009, com a criação da
Agência de Fomento do Estado de São Paulo (AFESP).
A AFESP será dotada de uma infraestrutura humana e
física qualificada para que a economia paulista possa
melhor aproveitar as oportunidades de crescimento,
aumentando sua competitividade, provendo um maior
equilíbrio social entre as regiões do estado e acelerando a geração de emprego e renda, por meio do
apoio à inovação e a competitividade, o incentivo ao
desenvolvimento da indústria paulista, o desenvolvimento de estratégias
para atuação das empresas paulistas no mercado externo, a promoção de
investimentos estratégicos para a competitividade (infraestrutura, logística,
energia e tecnologia de comunicação e informação), a capacitação da mão
de obra, aa produção científica e a prestação de serviços tecnológicos para
as empresas.

Demonstrativo Financeiro

Item da despesa

Valor

Investimento e execução
Administrativo
Total recebido

R$ 340.668,98
R$ 37.852,10
R$ 378.521,08

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Março de 2008
Término: Setembro de 2010
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AECID - PROJETO FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Este projeto de cooperação técnica e financeira bilateral visou, com seus diversos parceiros institucionais,
(MEC, IFETs, BID, UFAL e SESC) promover ações de formação/capacitação profissional, principalmente nas
áreas em que também atua como promotora de desenvolvimento econômico, quais sejam, pesca e aquicultura, ovinocaprinocultura, conservação de recursos
naturais, turismo em bases sustentáveis, conservação
de patrimônio histórico e cultural e questões de gênero.

Demonstrativo Financeiro
Item da despesa

Valor

Administrativo
Investimento e execução
Total recebido

R$ 50.134,74
R$ 451.212,74
R$ 501.347,48

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Outubro de 2007
Término: Janeiro de 2010
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AECID - FORTALECIMIENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Continuação do projeto de cooperação técnica e financeira bilateral que pretende, com seus diversos parceiros institucionais, (MEC, IFETs, BID, UFAL e SESC),
promover ações de formação ou capacitação profissional, principalmente nas áreas em que também atua
como promotora de desenvolvimento econômico,
quais sejam: pesca e aquicultura, ovinocaprinocultura,
conservação de recursos naturais, turismo em bases
sustentáveis, conservação de patrimônio histórico e
cultural e questões de gênero.

Demonstrativo Financeiro

Item da despesa

Valor

Investimento e execução
Administrativo
Total recebido

R$ 278.952,74
R$ 30.994,74
R$ 309.947,48

Origem dos recursos: Cooperação Internacional (AECID)
Parceiro financiador: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)
Início: Dezembro de 2008
Término: Fevereiro de 2011
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RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

