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

Missão de Supervisão
Brasília, 15 de junho de

Priorização da
biodiversidade no setor
privado

Base do Conhecimento
Ações
Geração de conteúdo e
conhecimento

Realizado / finalizado em
2010do projeto Focus
• Diagnósticos setoriais
•
•
•

Identificação de
segmentos importantes
das cadeias produtivas,
agentes setoriais chave,
e agendas
Implementação de
portal na internet

* Recursos GEF

•
•
•
•

Visão Brasil (soja, pecuária, cana-deaçúcar, florestas)
Ponto focal do BACP no Brasil para projetos
no âmbito da soja, dendê, cana-de-açúcar
e cacau
Aprofundamento sobre setores produtivos
chave na Amazônia
Avaliação da execução do PNPSB e
perspectivas de engajamento do setor
privado
Desenho de mecanismos e arranjos
Acompanhamento das mesas redondas
financeiros
setoriais (soja, açúcar, pecuária*)
Elaboração de plano de negócios para a
Integrante do Conselho Deliberativo do
agenda florestal *
HCV Network

• Banco de dados e SIGWeb do BCID /
EcoFunds para Amazônia em construção
• Processo de licitação para a base do
conhecimento concluído em Maio 2010 *
• Revisão da estratégia para a base do
conhecimento em Maio 2010 *

Previsto para
2010
• Subsídios
para elaboração
de subprojetos territoriais
• Revisão e disponibilização
do plano de negócios *
• Licitação de consultoria
para estratégia de aporte
de conteúdo *

• Subsídios para elaboração
de subprojetos territoriais

• Solicitação de não-objeção
ao Banco Mundial para
estratégia revisada e
alteração no PP *
• Início de novo processo de
licitação para
disponibilização do portal

Territórios em prospecção
Juruti
Araripe

Oeste da
Bahia
Mato
Grosso

Baia de
Camamu
Pantanal

Pontal do
Paranapanema
e área de
expansão de
cana

Juruti, Pará
AGENDA FLORESTAL:
• Construção de proposta enfocando
manejo florestal comunitário
• Elaboração do primeiro rascunho
da nota conceitual do território
• Elaboração de plano de negócios
para a agenda florestal
• Próximos passos: revisão da
proposta e da nota conceitual
para envio aos parceiros do Probio
II e ao Banco Mundial

Baía de Camamu, Bahia
• Prospecção inicial em campo
realizada em Setembro de 2009
− contatos com 28 instituições
• Reuniões com diversos atores locais
em Novembro de 2009 (Salvador,
Wenceslau Guimarães, Ituberá)
• Elaboração de análise de riscos e
oportunidades a partir de dados
primários e secundários levantados
Vegetação
Agricultura/Pecuária
Brejo
Cabruca (Cacau)
Curso D'Água
Floresta Primária
Floresta Secundária
Lago, Açude, Represa
Mangue
Restinga
Área Urbana

• Resultados indicam que o desenho
de mais um plano de trabalho para a
região poderia representar um
esforço substancial com enormes
limitações

Baía de Camamu, Bahia
DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SUBPROJETO DO PROBIO
II:
• Grande número de atores e agendas;
• Estrutura fundiária dominada por grandes propriedades privadas - mais de
50%do território é ocupado por latifúndios, cujas agendas incluem a
temática ambiental em formato de cumprimento legal, sem contudo garantir
melhores práticas para a conservação;
• Agendas prioritárias desenhadas por atores com maior poder econômico;
• Estadualização de agendas de grandes atores pode ampliar a perda de
cobertura florestal;
• Investimentos públicos mantêm alinhamento com políticas
desenvolvimentistas;
• Fluxo de investimentos focado em atividades de grande impacto: ampliação
de malha viária, agricultura, PCH em curso único de água, e extração de
petróleo e gás;
• Ocupação ilegal de terras;
• Elevado grau de informalidade nas atividades econômicas;
• Recursos já alavancados na região surpassam substancialmente contribuição
potencial do Probio II.

Araripe
• Com 40%das reservas de gipsita do mundo, a região atende a 95%da
demanda de gesso do mercado nacional
• Viagem de campo para prospecção tentativamente agendada para J unho de
2010, com apoio do Núcleo Caatinga / MMA
• Foco em organizações setoriais locais e ONGs atuando na região

Oeste da Bahia

• Negociação de subprojeto territorial em parceria com empresa privada do
agronegócio, instituição financeira e ONG, enfocando a transformação do modelo
de expansão (soja, algodão)
• Dificuldades no processo de negociação entre algumas partes
• Nova estratégia em parceria com instituição financeira:
− abordagem setorial (e não geográfica) inicial, visando explorar viabilidade e
identificar instrumentos econômicos aplicáveis para modelo de expansão
alternativo
− identificação de possíveis áreas / parceiros do agronegócio para
implementação de projetos demonstrativos em um segundo momento

Execução em 2010

Subcomponente

POA

1o Trimestre

Abril/Maio

%

2.1 Subprojetos Territoriais

0,00

0,00

0,00

0%

2.2 Base de Conhecimento

390.105,00

0,00

0,00

0%

2.3 Gestão do Fundo de
Oportunidades

45.000,00

0,00

0,00

0%

2.4 Coordenação

511.826,67

75.639,00

108.195,22

36%

TOTAL GEF

946.931,67

75.639,00

108.195,22

19%

2.570.500,00

4.278.536,09

n/d

166%

Contrapartida

Valores em Reais

Execução até Maio 2010

Subcomponente

POA

Executado

%

2.1 Subprojetos Territoriais

0,00

0,00

0%

2.2 Base de Conhecimento

773.505,00

86.560,57

11%

2.3 Gestão do Fundo de
Oportunidades

82.145,00

0,00

0%

2.4 Coordenação

904.823,67

718.165,43

79%

TOTAL GEF

1.760.473,67

804.726,00

46%

Contrapartida

5.561.383,00

5.591.210,20

101%

Valores em Reais
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