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

Brasília, 11 de novembro de 2009

Priorização da Biodiversidade
no Setor Privado

• Implementação de 5 subprojetos territoriais demonstrativos
totalizando 1 milhão de hectares

• 5 organizações/empresas adotando critérios ligados à
conservação e uso sustentável da biodiversidade

• Alavancagem de US$ 18 milhões do setor privado (US$ 6 milhões
do GEF)

Subprojetos territoriais
demonstrativos
ESTRATÉGIA:

• Identificação de territórios
potenciais para a
implementação de subprojetos
demonstrativos

• Identificação de segmentos
importantes das cadeias
produtivas, agentes setoriais
chave, e agendas
• Mesas redondas setoriais
(soja, pecuária, açúcar)
• Aproximação de instituições
financeiras

Lista de territórios para
manifestação de interesse

Territórios sendo
prospectados
Juruti

Oeste da
Bahia
Mato
Grosso

Pantanal

Baia de
Camamu
Pontal do
Paranapanema

Juruti, Pará
• Parceria com Alcoa
• Foco na mitigação de impactos
indiretos da abertura da mina de
bauxita
• Criação de um modelo para
atuação baseado em um “tripé
de sustentabilidade” – ConJuS
(ISER), FunJuS (Funbio),
Indicadores (GVces)
• Probio II: foco na agenda de
biodiversidade –
sustentabilidade no uso de
recursos naturais (florestas,
pesca)

Juruti, Pará
AGENDA FLORESTAL:

• Ordenamento territorial realizado
pelo Ideflor-PA: concessões
florestais e destinação comunitária
• Regularização fundiária em
andamento
• Oportunidade de parceria
enfocando manejo florestal
comunitário (madeireiro e não
madeireiro)
• Oportunidade para
desenvolvimento de projeto de
REDD

Juruti, Pará
PROPOSTA EM CONSTRUÇÃO:

1.Mobilização (Avaliação do interesse;
Comprometimento)
1.Capacitação (Associativismo; Gestão
florestal; Gestão de
negócios/empreendedorismo)
1.Avaliação do setor/Plano de Negócios
1.Licenciamento (Inventário; Plano de
Manejo (madeireiro e não madeireiro);
Estratégia de monitoramento)
1.Certificação
1.Implementação
1.Monitoramento

Baía de Camamu, Bahia
• Turismo e ocupação
desordenada
• Mosaico de UCs (APAs; PE);
Corredor Central da Mata
Atlântica e Reserva da Biosfera;
remanescentes de Mata
Atlântica; manguezais
Vegetação

• Processo de mobilização dos
atores locais em andamento

Agricultura/Pecuária
Brejo
Cabruca (Cacau)

• Agenda terrestre sendo
avaliada (cacau, borracha)

Curso D'Água
Floresta Primária
Floresta Secundária
Lago, Açude, Represa
Mangue
Restinga
Área Urbana

• Potencial agenda
costeira/marinha junto ao setor
de petróleo e gás (El Paso;
Petrobrás)

Pontal do Paranapanema, SP
• Área com histórico de conflitos:
invasões, assentamentos
• Recente entrada da cana-deaçúcar
• Presença de atores importantes
do setor de energia (ETH,
CESP, Duke Energy) e
sociedade civil (IPÊ)
• Importantes fragmentos de
Mata Atlântica (PE Morro do
Diabo e EE Mico Leão Preto)
• Probio II: agenda de
recuperação e adequação
ambiental, e de um modelo para
atuação do setor

Oeste da Bahia
• Fronteira de expansão agrícola
(soja, algodão)
• Presença de atores importantes
do agronegócio (soja: SLC
Agrícola e Grupo Amaggi) e
sociedade civil (TNC, Bioeste)
• Importante recarga do aquifero
Urucuia; transição entre cerrado
e mata seca; ocorrência de
espécies endêmicas e
ameaçadas
• Probio II: foco na transformação
do modelo de expansão do
agronegócio
• Desenvolvimento de proposta de
subprojeto em parceria com IFC

Pantanal / Mato Grosso
• Interesse na pecuária no
Pantanal
• Desafio de trabalhar com
fornecedores indiretos
(cria/recria) de frigoríficos:
alavancagem/parceria com
setor privado
• Estratégia sendo desenvolvida
em parceria com IFC,
enfocando fornecedores diretos
de frigoríficos no MT
• Ações alinhadas com GT da
Pecuária Sustentável:
monitoramento do
desmatamento; critérios
socioambientais; rastreamento

Base do Conhecimento
• Estruturação da capacidade de
SIG e armazenamento de dados
no Funbio (equipamentos
(software SIG, servidor),
consultoria SIG, capacitação)
• Desenho da estrutura para Base
do Conhecimento
• Licitação de consultoria para
desenvolvimento do sistema
(portal internet – “busca
poderosa”, gerenciador de
conteúdo)
• Como aportar conteúdo e gerar
conhecimento? (consultoria)

Fundo de Oportunidades
O Fundo de Oportunidades é o
instrumento financeiro
desenvolvido e administrado
pelo Funbio para a execução
do Componente 2 do Probio
II.

O FO poderá receber recursos “livres”, ou direcionados a: um
território, um projeto e/ou um tema

Missão: aportar recursos nos
territórios selecionados
potencializando
a absorção do mainstreaming da
biodiversidade junto ao setor
privado.
Objetivos: estruturar, alavancar,
financiar e supervisionar a
execução de arranjos
financeiros e ou os projetos
nos territórios selecionados,
de maneira contínua ao
longo do tempo

O projeto poderá receber recursos do FO, do AFT, assim como poderá
arrecadar diretamente de uma fonte ou aportar recursos próprios

Chart organizacional do
Fundo de Oportunidades
Instâncias
Deliberativas
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condições
de uso

Governança
local

Gatilhos e características
O Fundo de Oportunidades foi concebido como um Fundo de Cotas, onde o acesso aos recursos
correspondentes está restrito à aqueles AFTs que atenderem as características desejadas e aos gatilhos
estabelecidos para sua efetividade.

GATILHOS (condições especiais prévias ao
primeiro desembolso):

CARACTERÍSTICAS:
•

Voluntário

• Demonstração da contrapartida

•

Privado

• Governança local estabelecida:

•

Autônomo e independente

- Definição dos gestores locais e
mandatos

•

Longo prazo

•

Governança participativa

• Definição de linhas temáticas e atividades
elegíveis:

•

Efetividade

•

Gestão adaptativa

- Procedimentos e manualização

•

Capacidade de alavancar e direcionar
outros fundos (públicos e privados)

•

Pró-atividade e co-responsabilidade na
priorização de investimentos e identificação
de novos recursos

•

Salvaguardas aos doadores e Pré-definição

• Estratégia de Gestão financeira de longo
prazo estabelecida
• Engajamento e co-responsabilização do
poder público e outros atores

de critérios/regras de desembolso

Execução até Outubro 2009

Contrapartida

GEF

POA

%

2.1 Subprojetos Territoriais

0,00

0,00

0,00

0%

2.2 Base de Conhecimento

1.131.677,70

102.974,35

383.400,00

26,86%

0,00

0,00

37.145,00

0%

180.996,41

324.500,64

392.997,00

82,57%

1.312.674,11

427.474,99

813.542,00

52,54%

Subcomponente

2.3 Gestão do Fundo de
Oportunidades
2.4 Coordenação
TOTAL

Contrapartida: 3,07:1
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