Projeto Nacional de Ações
Integradas Público-Privadas
para Biodiversidade – Probio II
Acordo de Doação 91.515

Objetivo global do projeto
Reduzir a taxa atual de perda de biodiversidade,
como uma contribuição do Brasil para o alcance
das metas de 2010 da CDB.

Objetivo imediato do projeto
Promover a priorização e a integração da conservação e uso
sustentável da biodiversidade (transversalização) nas principais
estratégias de planejamento e práticas dos setores público e privado
em nível nacional, consolidar e fortalecer a capacidade institucional
para produzir e disseminar informações e conceitos relevantes sobre
a biodiversidade .

Componentes do Projeto
1. Promover a transversalização da
biodiversidade
em
setores
governamentais selecionados;
2.

Promover a transversalização
biodiversidade no setor privado;

da

3. Consolidação institucional e geração
de informação sobre biodiversidade
para tomadores de decisão;
4. Coordenação
projeto;

e

monitoramento

do

Componente 1
Promover a transversalização da biodiversidade em
setores governamentais selecionados.
Subcomp. 1.1 - Planejamento e refinamento de políticas
públicas e de instrumentos de políticas públicas.
a) Avaliação de problemas/gargalos e de soluções
alternativas para a transversalização da biodiversidade
no setor público;
b) Construção de consensos com os atores sociais;
c) Desenvolvimento das soluções escolhidas.
Subcomp. 1.2 – Atividades setoriais incorporando a
transversalização da biodiversidade aplicada em nivel
nacional.

Indicadores e Produtos do Componente 1
•Ao menos 6 iniciativas políticas para a transversalização da
biodiversidade definidas e adotadas em áreas selecionadas
por meio de um processo consultivo;
•Ao menos 12 subprojetos definidos e implementados em
parceria com o setor privado, promovendo a conservação e
uso sustentável da Biodiversidade.

Componente 2
Promover a transversalização da biodiversidade no
setor privado.
Subcomp. 2.1 – Subprojetos de tranversalização da
biodiversidade em setores produtivos da iniciativa
privada;
Subcomp. 2.2 – Melhores práticas e inovações de
produção e de gerenciamento;
Subcomp. 2.3 – Coordenação e gerenciamento do
Fundo de Oportunidades.
Subcomp 2.4 – Administração, monitoramento e
avaliação do Componente 2

Indicadores e Produtos do Componente 2
•Fundo de Oportunidades capitalizado com pelo menos
US$ 17 milhões no final do Projeto;
•Ao menos 05 unidades de paisagem produtivas
incorporando e adotando critérios de conservação da
biodiversidade;
•Ao menos 5 organizações setoriais privadas nacionais
ou sub-nacionais adotando critérios de conservação e
uso sustentável da biodiversidade;

Indicadores e Produtos do Componente 2
•Pelo menos 10 planos de negócios favoráveis a
biodiversidade preparados e disseminados por meio da
“Base do Conhecimento”
•Resultados e lições aprendidas no Componente 2
disseminadas por meio de workshops em nível nacional
e local, publicações (no Ano 06), e portal na internet
(no Ano 01).
•Estratégia de monitoramento do Componente 2 em
implementação satisfatória no fim do Ano 01, e,
quando necessário, estratégia de implementação
melhorada.

Componente 3
Consolidação institucional e geração de informação sobre
biodiversidade para tomadores de decisão.
Subcomp. 3.1 - Fortalecimento institucional
a) Consolidação das entidades que trabalham
biodiversidade;
b) Programa de capacitação.

com

Subcomp. 3.2 - Gerenciamento de informações sobre
biodiversidade.

Indicadores e Produtos do Componente 3
•Instituto Virtual Brasileiro de Biodiversidade estabelecido e
operacional;
•Centro de Monitoramento e Prognóstico da Biodiversidade
criado, gerando dados para pelo menos 10 indicadores da
biodiversidade baseados na CDB;
•10 Centros Especializados para Conservação de Flora e
Fauna criados e gerando produtos e tecnologias para a
conservação da biodiversidade;
•Planos de ação para ao menos 50% das espécies nacionais
ameaçadas de extinção e planos em implementação para ao
menos 25% das espécies;
•Ao menos 3000 especialistas técnicos das instituições
parceiras treinados em questões sobre biodiversidade de
forma a promover a incorporação do tema em atividades
setoriais.

Componente 4 - Coordenação e monitoramento do
projeto.
Subcomp. 4.1 - Administração, monitoramento e avaliação.
Subcomp. 4.2 - Disseminação de informação e estratégias de
comunicação.

Indicadores e Produtos do Componente 4
• Estratégia de monitoramento do Projeto em
implementação satisfatória ao fim do Ano 01, e, quando
necessário, estratégia de implementação melhorada.
•Resultados e lições aprendidas no Projeto disseminadas
por meio de workshops a nível nacional e local,
publicações (no Ano 06), campanhas de mídia (no Ano
03), e um portal de internet (no Ano 01).

Instituições Parceiras
- Ministério do Meio Ambiente (MMA)

- Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO)
- Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA)
- Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)
- Ministério da Saúde (MS)
- Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio)
- Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
- Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa)
- BIREME

