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1.

APRESENTAÇÃO

O Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO),
por intermédio deste Edital, disponibiliza recursos para o apoio financeiro a um projeto visando à elaboração
do “Primeiro Relatório Nacional Sobre Perda de Biodiversidade nos Biomas Brasileiros” e a geração de
subsídios para a formulação de políticas públicas para a conservação e utilização sustentável da diversidade
biológica no país.
Este Edital se sujeita aos termos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações no
que couber, e às normas constantes do Acordo de Doação TF28309, firmado entre a República Federativa do
Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), como agência implementadora
do Fundo para o Meio Ambiente Mundial (GEF), em consonância com os princípios e diretrizes gerais da
Política Nacional de Biodiversidade, conforme preconizado no Decreto no 4.339 de 22 de agosto de 2002 e
com o Decreto no 4.703 de 21 de maio de 2003, que dispõe sobre o Programa Nacional de Biodiversidade –
PRONABIO.
Para a implementação dos projetos, as propostas devem atender às diretrizes previstas nas Leis
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999; Lei nº
5.197, de 03 de janeiro de 1967; Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965; e Lei nº 9.985, de 18 de julho de
2000 e ainda com as políticas ambientais e sociais do Banco Internacional para a Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD/Banco Mundial).

2.

O PROBIO

O PROBIO vem sendo desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente e tem como objetivo
promover parcerias entre o Poder Público e a Sociedade Civil na conservação da diversidade biológica, na
utilização sustentável de seus componentes e na repartição justa e eqüitativa dos benefícios dela decorrentes.
Visa à definição de metodologias, instrumentos e processos, ao estímulo à cooperação internacional, à
promoção de pesquisas e estudos, à produção e disseminação de informações, à capacitação de recursos
humanos, ao aprimoramento institucional e ao desenvolvimento de ações demonstrativas para conservação da
diversidade biológica.
A instância de decisão do PROBIO é a Comissão Nacional de Biodiversidade1 (CONABIO), criada
pelo Decreto nº 4.703, de 21 de maio de 2003 e alterada pelo Decreto nº 4.987, de 12 de fevereiro de 2004.
O PROBIO conta com uma Secretaria Técnica responsável pelo acompanhamento técnico e
financeiro dos subprojetos apoiados, que está vinculada à Diretoria do Programa Nacional de Conservação da
Biodiversidade (DCBio), da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente –
SBF/MMA.
Os recursos financeiros utilizados pelo PROBIO são provenientes do Tesouro Nacional e do
Acordo de Doação TF28309 firmado entre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), como agência implementadora do Fundo para o Meio Ambiente
Global (GEF).
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq é o agente
administrador do PROBIO, assumindo a responsabilidade de, em nome do Governo Federal, firmar os
convênios, fazer os desembolsos às entidades implementadoras dos subprojetos, e realizar o
acompanhamento e avaliação técnica em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente.

1

Essa Comissão é presidida pelo Secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente e formada por
um representante dos seguintes órgãos e organizações da sociedade civil: a) Ministério do Meio Ambiente - MMA; b)
Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT; c) Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA; d) Ministério da
Saúde - MS; e) Ministério das Relações Exteriores - MRE; f) Ministério do Orçamento e Gestão - MOG; g) Ministério do
Desenvolvimento Agrário - MDA; h) Ministério da Integração Nacional -MI; i) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; j) Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Meio Ambiente - ABEMA; k)
Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura – CONTAG; l) Comunidade acadêmica, indicado pela Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC e pela Academia Brasileira de Ciências - ABC; m) Organizações nãogovernamentais ambientalistas, indicado pelo Fórum de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e para o
Desenvolvimento; n) Movimentos sociais, indicado pelo Fórum de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e
para o Desenvolvimento; o) Povos indígenas, indicado pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia COIAB; p) Setores empresariais vinculados à agricultura, indicado pela Confederação Nacional da Agricultura - CNA; e q)
Setores empresariais vinculados à indústria, indicado pela Confederação Nacional da Indústria - CNI.
Edital PROBIO 04/2004

3

3.

FINALIDADE DO EDITAL

Este Edital destina-se à seleção de um único projeto que irá elaborar o “Primeiro Relatório
Nacional Sobre Perda de Biodiversidade nos Biomas Brasileiros”. Neste deverão estar documentados, a partir
de dados existentes, a perda da biodiversidade no Brasil e o ritmo desta perda, a apresentação dos principais
indicadores de perda de biodiversidade e o impacto das ações que estão sendo adotadas para sua reversão,
estabelecendo ainda cenários (otimista, intermediário e pessimista) para o ano de 2010. O relatório será
utilizado como subsídio para a formulação de políticas públicas destinadas à conservação e à utilização
sustentável da diversidade biológica do país.

4.

JUSTIFICATIVA

Em todo o mundo a comunidade científica, governos e entidades ambientalistas vêm alertando
para a perda da diversidade biológica e suas conseqüências, o que se traduz em uma séria preocupação para
o Brasil, país detentor da maior diversidade biológica do Planeta. Vários são os ecossistemas onde a
biodiversidade encontra-se ameaçada. Ambientes campestres, florestais, marinhos, costeiros e de águas
interiores vêm sofrendo alterações e degradações crescentes e de forma incontrolável. Extensas áreas de
vegetação nativa foram devastadas nas últimas décadas no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica e na
Amazônia. A degradação que está afetando o país encontra raízes nos hábitos de exploração de recursos e
condições insustentáveis de ocupação do solo, agravados pelo crescimento explosivo da população, pela
expansão da fronteira agrícola e pela distribuição desigual da riqueza. A perda da diversidade biológica
envolve questões sociais, econômicas, culturais e científicas. Para evitar conseqüências ainda maiores da
perda da biodiversidade é necessário que sejam mais bem conhecidos os estoques restantes dos
ecossistemas do País, espécies e populações naturais existentes no Brasil, para que se possa desenvolver
uma abordagem equilibrada entre conservação e utilização sustentável, conciliando preservação da natureza e
modos de vida das populações locais com o desenvolvimento social e econômico.
A perda de biodiversidade no País tem sido freqüente nos três níveis de diversidade biológica
considerados pela Convenção sobre Diversidade Biológica (genes, espécies e ecossistemas). Populações
naturais em condições in situ, quando diminuídas e/ou restritas a pequenas áreas ou a locais mais
impactados, perdem variabilidade genética, diminuindo suas performances adaptativas e enfraquecendo a
saúde das suas populações. A fragmentação dos ecossistemas relaciona-se com perda de variabilidade
genética in situ e a conseqüente erosão genética. Um dos resultados mais visíveis da perda habitats e,
conseqüentemente, de diversidade genética reflete-se na lista nacional de fauna ameaçada de extinção, em
que 24% dos táxons listados são sub-espécies com distribuição geográfica restrita.
Apesar da relevância da perda da variabilidade genética e da extinção de populações locais, é a
extinção de espécies a forma de perda de biodiversidade mais divulgada nos meios de comunicação,
sensibilizando, de forma geral, boa parte da sociedade. É impossível saber exatamente o número de espécies
que já foi extinto pela civilização humana recente, já que muitas delas estão desaparecendo antes mesmo de
serem descobertas e descritas. Esta situação é particularmente grave para invertebrados e microrganismos,
principalmente aqueles que habitam as florestas tropicais, os quais, em sua grande maioria, são
desconhecidos para a ciência. O processo de extinção é natural e sempre existiu em maior ou menor grau na
Terra, mas estima-se que na atualidade a presente taxa de extinção de espécies seja 50 a 100 vezes superior
àquela existente em condições naturais sem a interferência humana. As informações advindas da Sétima
Conferência das Partes (COP-7) da Convenção da Diversidade Biológica (CDB), realizada em Kuala Lumpur
na Malásia, em fevereiro de 2004, atestam que cerca de 60 mil espécies são extintas a cada ano no mundo. A
CDB espera uma significativa redução das perdas de biodiversidade até por volta do ano 2010, e para se
atingir esta meta é obrigatória a real implementação da CDB.
A diminuição e a fragmentação dos grandes biomas têm sido relativamente documentadas, e
iniciativas de proteção têm partido dos vários níveis da administração pública bem como de empresas privadas
e ONGs. Na mais recente dessas iniciativas, o MMA, através do PROBIO, lançou em abril de 2004 um edital
com o objetivo de proceder ao levantamento da cobertura da vegetação dos remanescentes dos biomas
brasileiros, na escala 1:250.000. Entretanto, o conhecimento sobre a perda de ecossistemas raros e
particulares em cada um destes biomas ainda pode ser considerado insignificante. Além disso, pouco se sabe
sobre as diferentes formas de associação entre espécies, populações e comunidades nos diferentes biomas
brasileiros e o quanto destas já foi perdido.
A perda de diversidade genética, de espécies e ecossistemas ocorre simultaneamente com a
perda de diversidade cultural. A perda de determinado cultivo, a substituição de culturas tradicionais por
culturas de exportação, a extinção de espécies que fazem parte de hábitos religiosos ou do folclore e a
degradação ou conversão de terras nativas constituem perdas culturais além de econômicas, o que, de certa
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forma, tendem a alimentar o processo de novas perdas, uma vez que a valoração dos recursos naturais é
proporcional ao conhecimento existente sobre os mesmos.
Apesar do grave panorama em que nos encontramos quanto à perda de biodiversidade, existe a
possibilidade de reversão desta situação. A aplicação de vários instrumentos de políticas públicas e a
execução de determinados projetos contribuiu e vêm contribuindo para a reversão das perdas de
biodiversidade em muitos locais. Estas iniciativas poderiam ampliar seus resultados se fossem aplicadas a
outros ecossistemas ou se simplesmente fossem adequadamente divulgadas, ampliadas e aprimoradas.
Programas como o Projeto Tamar, Mico-Leão-Dourado e Peixe-Boi, são exemplos de iniciativas nacionais que
têm revertido o processo de perda de biodiversidade no país. Outras iniciativas equivalentes espalham-se pelo
território nacional e deveriam ser mais incentivadas. Idéias novas também podem ser desenvolvidas a partir de
uma melhor articulação entre as populações locais, ONGs, comunidade acadêmica-científica e o poder
público. Um diagnóstico da efetividade dos programas de conservação já desenvolvidos e em andamento e
das estratégias utilizadas no estabelecimento desses programas, em cuja análise se identifique e discrimine
ações bem sucedidas das mal sucedidas, bem como as dificuldades enfrentadas e as possíveis soluções
encontradas é o ponto de partida para a implementação também eficiente de prioridades estabelecidas.
Durante a Sexta Conferência das Partes da CDB as partes contratantes, cientes da necessidade
de reduzir as taxas de perda da biodiversidade no planeta e que tal redução requer a assunção de
compromissos, decidiram promover uma implementação mais efetiva e coerente dos três objetivos da
Convenção, para que se alcance até o ano de 2010 uma significativa redução das taxas atuais de perda de
biodiversidade nos níveis global, regional, e nacional como uma contribuição para a amenização da pobreza e
benefício de toda a vida sobre a terra. A CDB estabeleceu dois conjuntos de metas para redução dessas taxas
para o ano de 2010: o Plano Estratégico da CDB para 2010 (2010 Biodiversity Target) e a Estratégia Global
para Conservação de Plantas (Global Strategy for Plant Conservation). As metas globais estabelecidas em
ambos os planos encontram-se no ANEXO III do presente edital. A CDB enfatiza que para as metas globais
estabelecidas devem ser definidas metas regionais e nacionais correspondentes, de acordo com a realidade
de cada país-parte da CDB. O Brasil ainda não definiu metas nacionais correlatas às metas globais. A
definição de metas nacionais requer, contudo, o conhecimento das taxas atuais de perda da biodiversidade
com razoável nível de confiabilidade, assim como uma avaliação da eficácia dos instrumentos de política que
podem ser utilizados para promover a redução dessas taxas. A partir do conhecimento das taxas de perda da
biodiversidade e da eficácia dos instrumentos que podem ser aplicados para reduzí-las, é possível traçar
cenários futuros, que irão subsidiar o processo de estabelecimento de metas nacionais. A definição das metas
será realizada pela Comissão Nacional de Biodiversidade (CONABIO), conforme indica o Decreto 4.703 de 23
de maio de 2003.
É importante ressaltar que os esforços de implementação da CDB estão centrados no alcance
dessas metas de redução da perda da biodiversidade. Evidencia-se, pois, a necessidade de um estudo que
aponte as taxas de perda da biodiversidade nos biomas do país e analise a efetividade do uso de diversos
instrumentos de política na redução das taxas, a fim de que cenários para o ano de 2010 sejam desenhados,
servindo de subsídio ao processo decisório que irá definir as metas nacionais. Os dados resultantes do
mencionado estudo serão utilizados também na elaboração do Terceiro Relatório Nacional do Brasil para a
Convenção sobre Diversidade Biológica, em atendimento às obrigações estabelecidas no artigo 26 da CDB.
Nesse sentido, o Ministério do Meio Ambiente, por meio do PROBIO – Projeto de Conservação e
Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira - lança o presente edital, destinado à elaboração do
Primeiro Relatório Nacional de Perda de Biodiversidade nos Biomas Brasileiros, com o objetivo de estabelecer
um marco referencial sobre o tema no País e disponibilizar uma ferramenta útil e de fácil consulta para a
definição de estratégias e tomada de decisões, gerando ainda um conjunto de dados que contribuirá para a
elaboração do Terceiro Relatório Nacional do Brasil para a Convenção sobre Diversidade Biológica.

5.

PRAZOS

Será selecionado um único projeto que vise à elaboração do Primeiro Relatório Nacional de Perda
de Biodiversidade nos Biomas Brasileiros. O período máximo de execução do projeto selecionado será de 8
meses, improrrogáveis, contados a partir da data do início de repasse dos recursos. As etapas de seleção da
proposta obedecerão ao seguinte cronograma:
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Lançamento do Edital
Apresentação das Propostas (postagem)
Prazo para chegada das Propostas
Análise e Julgamento das Propostas
Divulgação dos Resultados

13/10/04
Até 26/11/2004
Até 30/11/2004
01 a 06/12/2004
07/12/04

As propostas devem ser apresentadas de acordo com o Manual para Apresentação de Projetos,
doravante denominado Manual (ANEXO I do presente edital).

6.

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O PRESENTE EDITAL

O valor máximo a ser solicitado como apoio financeiro ao PROBIO (excluindo-se a contrapartida)
é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

7.

ENQUADRAMENTO
Poderão participar deste Edital propostas que previrem os aspectos abaixo:
Elaboração de um documento ilustrado que consolide os dados existentes, publicados e não
publicados, acerca da perda de biodiversidade nos biomas brasileiros, e os analise com base em
aspectos históricos, tendências gerais e experiências bem sucedidas de reversão de perdas de
biodiversidade, estabelecendo ainda cenários (otimista, intermediário e pessimista) para o ano de
2010;
· Que após seis meses do início do repasse dos recursos, haverá a entrega de uma versão preliminar
completa do relatório (em meios impresso e digital), para avaliação do desenvolvimento dos
assuntos tratados;
· A apresentação da versão preliminar do relatório em reunião da Comissão Nacional de
Biodiversidade (CONABIO), da qual deverão participar os membros da Comissão, técnicos do
Ministério do Meio Ambiente e especialistas de instituições convidadas. Na apresentação, os
resultados do relatório serão analisados e discutidos, sendo elaborada uma compilação do conjunto
de sugestões para aperfeiçoamento do documento;
· Que após um mês da apresentação à CONABIO, mencionada acima, e no período máximo e
improrrogável de oito meses após o início do repasse dos recursos, haverá a entrega do documento
final, o qual deverá incorporar as contribuições resultantes da mencionada apresentação.
·

8.

METODOLOGIA

8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
O relatório deverá compor uma obra com aspectos históricos, tendências gerais e perspectivas de
reversão das perdas de biodiversidade nos biomas definidos pelo Mapa de Biomas do Brasil (Amazônia,
Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa), recém lançado pelo IBGE e que pode ser obtido
naquela instituição2, adicionando-se a estes a Zona Costeira e Marinha. Propostas que não enfocarem os
biomas de modo integral ou ainda que não previrem a análise de perda de biodiversidade em todos os
biomas mencionados acima não serão apoiadas.
O conteúdo a ser desenvolvido deverá seguir o escopo geral e a estrutura de capítulos
apresentados no item 8.2. Em cada capítulo encontram-se orientações a serem consideradas na apresentação
e desenvolvimento dos temas. Abordagens adicionais poderão ser propostas, desde que estejam dentro do
contexto de perda de biodiversidade. Eventuais ausências de algumas proposições, porém não de capítulos
ou de biomas inteiros, não implicarão na rejeição automática da proposta, desde que estas não resultem na
descaracterização do produto final demandado pelo MMA. Dessa forma, há uma certa flexibilidade no
conteúdo a ser abordado, respeitando-se, porém, a estrutura de capítulos apresentada.
Para cada capítulo o assunto deverá ter uma abordagem equivalente entre os biomas, de maneira
que nenhum destes tenha conteúdo mais privilegiado do que os outros. Isto é, as propostas deverão prever
Uma versão em pdf do Mapa dos Biomas do Brasil pode ser obtida no site do IBGE, no endereço
http://www2.ibge.gov.br/pub/Cartas_e_Mapas/Mapas_Murais/
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mecanismos que garantam a execução de uma obra com abordagens equivalentes para todos os biomas do
território nacional. Dessa forma, o estabelecimento de parcerias com instituições experientes na produção e
compilação de conhecimento sobre cada bioma a ser abordado no relatório, inclusive com a previsão de subcoordenadores por bioma, é fortemente incentivada, e será considerada quando da avaliação das propostas.
O desenvolvimento de cada assunto deverá ser seletivo e não exaustivo e as análises devem
basear-se nos melhores dados existentes, publicados ou não, os quais deverão ter, obrigatoriamente, suas
fontes referenciadas, de forma que a origem dos mesmos seja transparente e confiável. Dado o curto prazo
disponível para execução do relatório não será apoiada a geração de dados primários, mas sim a
compilação, organização e análise daqueles já existentes (dados de teses, relatórios, dissertações,
publicações em geral, livros, entre outros). As análises não precisarão estabelecer relações de causa e efeito.
Deve-se, sempre que possível, destacar processos de perda de biodiversidade que possam ser resumidos por
meio de tendências ou índices comparáveis entre períodos, áreas e grupos taxonômicos. Para os índices
propostos devem ser ressaltadas, quando pertinente, as eventuais limitações de comparações temporais e
espaciais. Estudos de caso devem ser explorados de forma complementar, exemplificando situações
particulares onde existam dados recentes e confiáveis. Para o tema “Perda de Biodiversidade Genética” os
estudos de caso deverão ser mais explorados, em função da falta de levantamentos de longo prazo.
O relatório não deverá conter propostas de ações políticas para a reversão da perda de
biodiversidade, o que será objeto de proposição a ser coordenada pela Comissão Nacional de Biodiversidade
(CONABIO), à luz dos resultados apresentados pelo relatório objeto deste edital. Também não deverão ser
abordados, no âmbito deste edital, os aspectos associados à perda de agrobiodiversidade, recursos genéticos
domesticados e conhecimentos tradicionais, temas estes que deverão ser objeto de outros relatórios.
O(a) coordenador(a) da proposta e sua equipe deverão atuar em consonância com outros
projetos já em andamento no PROBIO, de modo a evitar-se a duplicidade de esforços na abordagem de
alguns temas. Para isso, deve ser prevista a participação em pelo menos uma reunião de trabalho que será
realizada com representantes de cada um dos subprojetos apoiados sobre o tema “Elaboração de Informe
Sobre Espécies Exóticas Invasoras (organismos que afetam a saúde humana, os sistemas de produção, o
ambiente terrestre, as águas continentais e o ambiente marinho)” e “Levantamento dos Remanescentes da
Cobertura Vegetal Natural dos Biomas Brasileiros (Amazônia, Caatinga, Campos Sulinos, Cerrado, Mata
Atlântica e Pantanal)”. A incorporação de dados de projetos já apoiados pelo PROBIO também será tarefa da
instituição contratada, sendo que o Ministério do Meio Ambiente disponibilizará os relatórios para consulta nos
casos em que os mesmos não estejam publicados.
Como marco temporal, e de forma a estabelecer parâmetros comparáveis, a proposta deverá
contemplar um levantamento da perda de biodiversidade para os anos de 1990 e 2000. Informações mais
antigas, possíveis de serem obtidas para alguns conjuntos de dados (pesca, qualidade d'água, expansão da
pecuária, agricultura e indústrias, entre outros), devem ser apresentadas na medida da disponibilidade e
confiabilidade das mesmas. Por outro lado, a projeção e a construção de cenários deverá ter como marco
temporal o ano de 2010, que é o mesmo adotado pela Convenção sobre Diversidade Biológica para redução
de perda da biodiversidade. O relatório a ser produzido será parte importante do processo de definição de
metas nacionais para o ano de 2010, correlatas às metas globais estabelecidas pela CDB (ver ANEXO III). A
informação contida no relatório será o principal subsídio para a definição dessas metas. Portanto, a elaboração
deve ter como horizonte as metas globais estabelecidas pela CDB expostas no ANEXO III. Neste sentido, o
relatório será composto basicamente de duas partes:
1. Levantamento das taxas de perda da biodiversidade, e
2. Análise da Efetividade dos Instrumentos de Política na Redução das Taxas de Perda da
Biodiversidade, e construção de cenários para o ano de 2010 (otimista, intermediário e pessimista).
A proposta deverá prever a elaboração de um relatório ricamente ilustrado. Por isso, sempre que
possível, recomenda-se a apresentação de resultados na forma de gráficos, mapas, esquemas e figuras, ao
invés de tabelas e longos textos descritivos. No ANEXO II (Bibliografia e Instituições Recomendadas para
Consulta) estão listadas algumas fontes que poderão servir de modelo no que diz respeito ao planejamento
gráfico e à abordagem de alguns conteúdos, bem como instituições e/ou centros de pesquisa que poderão
fornecer informações para a elaboração do relatório. A seguir, são listadas diretrizes gerais para a elaboração
dos capítulos.

8.1.1 CAPÍTULOS E TEMAS A SEREM ABORDADOS NO RELATÓRIO
CAPÍTULO I – HISTÓRICO E TENDÊNCIAS DOS PROCESSOS DE PERDA DA BIODIVERSIDADE NO
BRASIL
Objetivo: Fazer uma abordagem histórica dos principais fatores antrópicos que têm provocado perda de
biodiversidade nos biomas brasileiros. Levantar as fontes de pressão, as causas últimas (demografia,
economia e questões sócio-políticas, científico-tecnológicas e cultural-religiosas) e proximais (uso da terra,
espécies introduzidas, adaptações tecnológicas, poluição e mudanças climáticas) de perda de biodiversidade,
determinando tendências e padrões dos mecanismos de perda. Desenvolver o tema considerando a lista de
subitens abaixo.
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A) PERDA, DESCARACTERIZAÇÃO E FRAGMENTAÇÃO DE HABITATS
· Expansão agrícola, industrial e urbana, desenvolvimento da infra-estrutura associada e
especulação imobiliária sobre os biomas. Correlação entre perda de ecossistemas e a expansão do
sistema viário e urbano, de atividades agropastoris e de indústrias de silvicultura e mineração.
Ritmo de instalação desses empreendimentos e tendências ao longo das últimas décadas.
Estatísticas sobre queimadas, erosão, esgotamento e perda de solos. Modelos de ocupação do
solo que têm contribuído para a perda e fragmentação dos ecossistemas. Informações sobre áreas
desertificadas e/ou em risco de desertificação, quando houver.
· Padrões gerais e pontuais da utilização dos rios nos biomas. Histórico das construções de
barragens (para geração de energia e coleta d'água). Evolução do número de barragens por
grandes bacias, incluindo projeções e tendências. Estudos de caso sobre experiências bem e malsucedidas, desenvolvidas para a mitigação de impactos provocados por barragens.
· Indicadores de poluição doméstica e industrial nas principais bacias. Correlações entre crescimento
populacional e/ou industrial e poluição de rios. Evidências do problema da poluição de águas pelo
garimpo. Resgate de estudos sobre bioindicadores de poluição de águas interiores e costeiras e a
adaptabilidade de tais métodos de biomonitoramento para as diversas condições ambientais dos
biomas.
B) EXPLORAÇÃO EXCESSIVA DE ESPÉCIES
· A coleta e extração de recursos vegetais e suas implicações na perda de biodiversidade. Histórico
do extrativismo nos biomas e a evolução de tais práticas ao longo das últimas décadas. A
exploração madeireira seletiva e o manejo florestal (araucária, imbuia, canelas, cedro, ipê, mogno,
entre outros). Aporte econômico providenciado às comunidades locais, colapsos históricos de
algumas atividades. Estudos de caso sobre o extrativismo de algumas espécies vegetais como a
jussara, açaí, carnaúba, piaçaba, flores do cerrado, capim dourado, pinhão da araucária, pequi,
xaxim, plantas ornamentais, entre outras. Exemplos positivos e negativos de sustentabilidade de
práticas extrativistas e suas conseqüências.
· A exploração de recursos pesqueiros e a perda de biodiversidade nos biomas. Séries históricas da
exploração de alguns recursos pesqueiros das principais bacias dos biomas e na zona costeira e
marinha. Estatísticas dos principais mercados de pesca e indicativos de sobreexplotação de
algumas espécies. Estratégias de manejo de recursos pesqueiros empregadas nos biomas e a
eficiência destas. A prática do defeso na época da piracema e a contribuição deste procedimento
na sustentabilidade da exploração dos recursos. Estudos de caso sobre conflitos de interesse na
exploração de recursos pesqueiros e/ou de sobreexplotação. A diminuição ou extinções locais na
captura de grandes peixes marinhos. Estatísticas sobre a evolução da carcinocultura e maricultura.
Impacto da pesca sobre algumas espécies em virtude de capturas acidentais (mamíferos marinhos,
tartarugas, aves, etc).
· Histórico, estatísticas e tendências da caça (ilegal, de subsistência e amadora) para os biomas.
Estudos de caso sobre a exploração de determinadas espécies por meio da caça (avoantes do
nordeste, jacarés do pantanal, peixes-boi da Amazônia e nordeste, entre outras). Estimativas do
volume de espécimes explorados em Reservas Extrativistas – RESEX, Reservas de
Desenvolvimento Sustentável – RDS, regiões do bioma ou para todo o bioma, baseadas em dados
locais e extrapolações. Fatores ambientais, culturais e econômicos que fomentam a caça ilegal e
de subsistência e o perfil sócio-cultural do caçador. A diminuição das populações de espécies
cinegéticas em Terras Indígenas e o processo de formação das chamadas “florestas vazias”.
Levantamento da necessidade de manejo de caça em Terras Indígenas e os Povos Indígenas que
já o executam e os resultados alcançados. A caça amadora, quando for o caso, e seus impactos
sobre as populações de espécies cinegéticas. Correlação entre número de licenças de caça
amadora expedidas e tamanho populacional das espécies exploradas desde a instalação desta
prática. Técnicas de manejo empregadas na caça amadora e suas eficiências para a manutenção
das populações exploradas.
· Histórico e estatísticas do comércio ilegal e tráfico de animais nos biomas ou em regiões deste.
Causas sócio-econômicas e culturais que levam ao comércio de animais silvestres. Espécies mais
capturadas para o comércio e os mercados que alcançam. Iniciativas públicas e privadas para o
combate do tráfico e o grau de eficiência no bioma.
C) ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS E ESPÉCIES-PROBLEMA
Conforme mencionado no item 8.1., o componente relativo a espécies exóticas vem sendo
desenvolvido por cinco projetos apoiados pelo PROBIO/MMA. Portanto, a instituição proponente
deverá trabalhar em estreita parceria com estes projetos, de modo a incorporar ao relatório não
apenas os resultados disponíveis sobre este componente, mas realizar também uma análise sobre o
impacto da introdução de espécies na biodiversidade brasileira.
De modo complementar, a proposta deverá prever a incorporação de dados relativos a espécies
nativas da fauna brasileira que estejam em desequilíbrio, sejam estas nativas dos biomas em que se
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tornaram problemas ou não. Como roteiro básico deste tema, e nos moldes daquele já em utilização
pelos projetos relativos a espécies exóticas invasoras, sugere-se o seguinte:
· Principais espécies exóticas invasoras (introduzidas de outros continentes, outros biomas, outros
ecossistemas e outras bacias hidrográficas) e espécies-problema nos biomas. Fatores que têm
contribuído para a introdução de espécies. Estudos de casos sobre espécies-problema como a
proliferação de vetores de doenças (esquistossomose, malária, tripanossomíase, leishmaniose,
filariose, etc) e de insetos pragas e doenças de plantas. Tendências e causas do aumento de
populações de espécies que atacam plantações (caturrita, garibaldi, pombas, javali, lebre, capivara,
etc), de plantas invasoras de pastagens (Senecio, Baccharis, Pteridium, Ulex, Eragrostis, etc), de
macrófitas aquáticas (Eichornia, Salvinia, etc) e de arbóreas nativas e exóticas (Pinus, Eucalyptus,
Prosopis, etc). Medidas de controle adotadas, quando for o caso, e resultados alcançados.
D) POLUIÇÃO DA ÁGUA, SOLOS E AR
· Histórico e tendências da poluição da água, solos e ar nos biomas. Principais poluentes já
encontrados, índices de contaminação e origens da poluição. Estudos de caso sobre alterações
genéticas provocadas por poluentes na biota local e declínios populacionais de espécies
decorrentes da poluição. Riscos da perda de ecossistemas em função da poluição. Estudos de
caso sobre derramamentos de petróleo, as perdas de biodiversidade provocadas, o ciclo de
recuperação dos ecossistemas, nos casos em que couber.
CAPÍTULO II – TAXAS DE PERDA DA BIODIVERSIDADE
Objetivo: Fazer uma análise geral sobre a perda de biodiversidade no bioma nos três níveis (ecossistemas,
espécies e genes) considerados pela Convenção sobre Diversidade Biológica. Desenvolver índices que
indiquem tendências de perda de biodiversidade.
A) PERDA DA DIVERSIDADE DE ECOSSISTEMAS
Esta análise deverá ser concentrada no conhecimento da perda de ecossistemas raros e não em
um levantamento geral dos remanescentes dos biomas, estudo este já contemplado pelo edital
PROBIO 02/2004, lançado em abril. Dessa forma, objetiva-se conhecer as formas de ecossistemas
particulares mais pressionados nos biomas e os já perdidos, como por exemplo: matas nebulares,
campos rupestres, cabeceiras de rios, cachoeiras, dunas, várzeas, veredas, tepuis, bancos de
areia, campos de altitude, brejos de altitude, ambientes insulares marinhos, recifes, estuários,
lagos, lagoas temporárias e perenes, mangues, costões rochosos, cavernas, solos raros, etc.
Estimativas de taxas de perda de tais ecossistemas nas últimas décadas, tendo como base os
registros históricos e/ou inferências suportadas por dados mais atuais.

·

B) PERDA DE DIVERSIDADE DE ESPÉCIES
Tendências, padrões e/ou séries históricas sobre a diminuição das populações de várias espécies
pertencentes a diferentes grupos taxonômicos nos biomas. Estudos de caso sobre a perda de
espécies (peixes, bancos de mariscos, tartarugas marinhas e de água doce, cetáceos, peixes-boi,
micos, aves em geral, onças, jacarés, anfíbios, entre outros). Estudos que demonstrem a perda de
espécies fora de unidades de conservação.

·

C) PERDA DE DIVERSIDADE GENÉTICA
A perda de variabilidade genética de espécies autóctones do bioma a partir de dados disponíveis.
A abordagem da perda de diversidade genética deverá se fundamentar em estudos de caso, uma
vez que dados mais abrangentes para o bioma são escassos e/ou inexistentes. A variabilidade
genética de populações de animais silvestres e a importância de pesquisas a respeito para a
definição de programas de manejo (felinos, primatas, peixes, aves, etc). Estudos de caso sobre a
perda de variabilidade genética de produtos vegetais sob pressão de extrativismo, por exemplo,
jussara, açaí, araucária, pequi, babaçu, etc.

·

CAPÍTULO III – INICIATIVAS DE SUCESSO NA REVERSÃO DA PERDA DE BIODIVERSIDADE NOS
BIOMAS BRASILEIROS
Objetivo: Descrever, por meio de estudos de casos, iniciativas nacionais de sucesso no controle e reversão
de processos de perda de biodiversidade.
·

Estudos de caso sobre projetos que estão obtendo ou obtiveram sucesso na reversão de perda da
biodiversidade nos biomas (e. g. TAMAR, Projeto Peixe-Boi, RAN – Tartaruga-da-Amazônia,
cooperativas de extrativismo, recuperação de ecossistemas marinhos como o projeto de recifes
artificiais no Paraná, etc). Dados quantitativos que evidenciam a contribuição destes projetos na
recuperação da biodiversidade. Apresentar curvas de recuperação populacional de determinadas
espécies que se encontravam em declínio, aumento da cobertura vegetal nativa e/ou
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desaceleração das taxas de perda de ecossistemas raros, populações e/ ou variabilidade genética,
conscientização ambiental, melhoria da qualidade de vida e aumento de renda de populações
locais, etc.
CAPÍTULO IV – EFETIVIDADE DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS USADOS PARA
REDUÇÃO DAS TAXAS DE PERDA DA BIODIVERSIDADE
Objetivo: Avaliar a efetividade da aplicação de instrumentos de políticas públicas na redução das taxas de
perda da biodiversidade.
·

Considerando que as informações contidas no relatório irão apoiar a definição de metas nacionais
para redução da perda da biodiversidade para 2010, é importante que as metas a serem definidas
sejam factíveis, pois do contrário corre-se o risco de não serem alcançadas. Sendo assim, e dada a
proximidade do ano de 2010, é necessário que as metas estejam assentadas no uso de
instrumentos de política pública já existentes no Brasil. Solicita-se a análise de cinco categorias de
instrumentos de políticas importantes para a gestão da biodiversidade: instrumentos de proteção da
biodiversidade; instrumentos de controle dos impactos sobre a biodiversidade; instrumentos de
incentivo ao uso sustentável da biodiversidade para o setor privado; instrumentos de ampliação do
conhecimento da biodiversidade; e instrumentos de proteção dos conhecimentos tradicionais
associados à biodiversidade. Para cada instrumento proposto, deve ser feita uma análise de sua
aplicação no país em geral, e depois análises mais detalhadas para cada bioma (quando
pertinente). A seguir encontra-se a lista dos instrumentos de política a serem analisados:
A) INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE
· Criação e consolidação de unidades de conservação, terras indígenas e territórios quilombolas;
· Criação e manutenção de bancos de germoplasma e instituições voltadas para a conservação
ex situ; e
· Elaboração e implementação de planos de ação para recuperação de espécies ameaçadas.
B) INSTRUMENTOS DE CONTROLE DOS IMPACTOS SOBRE A BIODIVERSIDADE
· Fiscalização (ex: tráfico internacional e comércio ilegal de vida selvagem; desmatamentos
ilegais, poluição hídrica e atmosférica, etc);
· Ordenamento territorial (zoneamento ecológico econômico);
· Manejo, gestão e controle (ex: manejo florestal, controle de espécies exóticas invasoras,
combate a incêndios em áreas naturais, etc);
· Licenciamento ambiental;
· Educação ambiental; e
· Marco regulatório (estabelecimento de padrões de qualidade ambiental).
C) INSTRUMENTOS DE INCENTIVO AO USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE PARA O
SETOR PRIVADO
· Certificação;
· Incentivos fiscais; e
· Crédito.
D) INSTRUMENTOS DE AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO DA BIODIVERSIDADE
· Listas de espécies (checklists);
· Sistema de informações e bancos de dados;
· Publicações, e
· Financiamentos.
E) INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO DOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS À
BIODIVERSIDADE
· Legislação;
· Cadastro e registro de conhecimentos tradicionais;
· Capacitação, e
· Contratos.

CAPÍTULO V – CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS PARA O ANO DE 2010
Objetivo: Realizar estimativas das possibilidades de redução das taxas de perda da biodiversidade pela
aplicação dos instrumentos de política analisados. Construir três cenários – otimista, intermediário e
pessimista - para o status da biodiversidade para cada bioma e para o país, para o ano de 2010.
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·

A partir do estudo da efetividade dos instrumentos de política, solicita-se que sejam analisadas as
possibilidades de redução da perda da biodiversidade no Brasil por meio da aplicação desses
instrumentos, e construídos cenários para o ano de 2010. Os cenários devem ser construídos para
o país como um todo e para cada conjunto de bioma brasileiro, sendo estes: otimista, intermediário
e pessimista. A seguir, estão listados os critérios para desenho de cada cenário.
A) CENÁRIO OTIMISTA:
O desenho do cenário otimista deverá considerar:
· Aumento do aporte tecnológico e financeiro (de fontes internas e externas);
· Otimização do uso dos instrumentos de política e eliminação de barreiras políticas e econômicas
à sua implantação;
· Cenário político-econômico favorável;
· Priorização dos temas da biodiversidade nas agendas políticas nacionais e internacionais
(mainstreaming dos temas ligados à biodiversidade); e
· Avanços no tratamento transversal da biodiversidade.
B) CENÁRIO INTERMEDIÁRIO:
O cenário intermediário deverá considerar a manutenção das tendências atuais em relação
à perda da biodiversidade (cenário business as usual).
C) CENÁRIO PESSIMISTA:
O cenário pessimista deverá representar situação inversa daquela apresentada no cenário
otimista, devendo, portanto, considerar:
· Redução significativa do aporte tecnológico e financeiro (de fontes internas e externas);
· Ampliação das barreiras político-econômicas para implantação dos instrumentos de política;
· Cenário político-econômico desfavorável;
· Marginalização dos temas ligados à biodiversidade em relação às políticas públicas no país, e
· Isolamento dos setores ligados ao meio ambiente em relação aos outros setores do governo e
da sociedade.

9.

PRODUTOS ESPERADOS DA EXECUÇÃO DO PROJETO
A execução do projeto deverá resultar nos seguintes produtos:

9.1 VERSÃO PRELIMINAR
Uma versão preliminar completa do relatório em meios impresso (três cópias) e digital deverá ser
entregue à Secretaria Técnica do PROBIO seis meses a partir da data do início de repasse dos recursos,
de modo a permitir a avaliação do desenvolvimento dos assuntos tratados.

9.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
A versão preliminar do relatório mencionada acima deverá ser apresentada em reunião da
Comissão Nacional de Biodiversidade (CONABIO), da qual participarão os membros da Comissão, técnicos
do Ministério do Meio Ambiente e especialistas de instituições convidadas. Na apresentação, os resultados do
relatório serão analisados e discutidos e espera-se um conjunto de sugestões para aperfeiçoamento do
documento. Os custos de participação dos membros da equipe executora na reunião da CONABIO
deverão estar incorporados à proposta de projeto.
9.3 ELABORAÇÃO E ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL
Um mês após a apresentação do relatório na reunião da CONABIO acima mencionada, e no
período máximo e improrrogável de oito meses após o início de repasse dos recursos, deverá ser entregue a
versão final do documento intitulado “Primeiro Relatório Nacional sobre Perda de Biodiversidade nos
Biomas Brasileiros”. Este deverá ser entregue de forma impressa (três cópias) e digital (CD-ROM), e já ter
incorporado as contribuições resultantes da apresentação à CONABIO.
A publicação do documento final ocorrerá em etapa posterior, às expensas do MMA.

Edital PROBIO 04/2004

11

10.

DESPESAS FINANCIÁVEIS E NÃO FINANCIÁVEIS

10.1 DESPESAS FINANCIÁVEIS
Poderão ser apoiadas com recursos solicitados ao PROBIO as despesas identificadas nas
categorias Despesas Correntes e Despesas de Capital (conforme Tabela 1 do Manual, ANEXO I), desde que
utilizadas para a realização do projeto. Devem ser apresentadas justificativas para a aquisição de
equipamentos permanentes.

10.2 DESPESAS NÃO FINANCIÁVEIS
Não serão financiadas com os recursos disponibilizados pelo PROBIO as despesas referentes a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

11.

Taxa de administração, gerência, coordenação e ou similar;
Elaboração da proposta apresentada;
Gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração
adicional ao pessoal com vínculo empregatício com as instituições que propõem ou
executam o projeto;
Gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração
adicional aos integrantes das diretorias das instituições que propõem o projeto;
Gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração
adicional a servidores da administração pública ou empregado de empresa pública ou
sociedade de economia mista, conforme determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
Pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive,
decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
Despesas com pessoal e obrigações patronais, exceto as decorrentes de serviços
prestados por pessoas físicas, de natureza eventual, na execução do projeto;
Pagamento de dividendos ou recuperação de capital investido;
Compra de ações, debêntures ou outros valores mobiliários;
Despesas gerais de manutenção das instituições proponentes ou executoras do projeto,
como contas de luz, telefone, etc.;
Financiamento de dívida;
Aquisição de bens móveis usados;
Aquisição de bens imóveis;
Realização de obras;
Despesas com publicidade que contenham nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou pessoas, servidores ou não, das
instituições proponentes ou executoras.

ELEGIBILIDADE DOS PROPONENTES

Poderão participar desta seleção pública de propostas, como proponentes, instituições com
atuação na área de meio ambiente, dentro das seguintes categorias:
1.
Instituições pertencentes à Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, Direta
ou Indireta;
2.
Instituições Públicas ou Privadas de Ensino e Pesquisa sem fins lucrativos;
3.
Fundações não governamentais, Fundações de Apoio à Pesquisa e Fundações de Apoio
a Universidades;
4.
Instituições privadas brasileiras, sem fins lucrativos, identificadas como Organização Não
Governamental (ONG) ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) –
Lei nº 9.790/99 de 23 de março de 1999 e que possuam:
4.1. Registro no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas, instituído pelo Conselho Nacional
do Meio Ambiente – CNEA/CONAMA; ou,
4.2. No mínimo, vinte e quatro meses de existência legal.
A formação de parcerias para execução do projeto é fortemente incentivada. Quando houver a
formação destas, uma das instituições deverá ser apontada como a proponente, responsabilizando-se pela
celebração do Convênio, administração financeira e aplicação da contrapartida, inclusive das instituições
parceiras. A execução técnica da proposta, por sua vez, poderá ser acumulada pela instituição proponente ou
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ficar a cargo de uma das instituições parceiras, o que deverá estar discriminado de maneira clara. Não será
admitido, porém, que uma instituição figure como proponente em mais de uma proposta. Deverá ser
destacado o nome do coordenador, o qual deverá fazer parte do quadro de uma das instituições (proponente
ou parceiras).
Para comprovação da elegibilidade, no ato de submissão da proposta a instituição proponente
deverá apresentar o documento de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e os
seguintes documentos, em uma via:
1. Para instituições pertencentes à Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, Direta ou
Indireta, e que possuam atuação no campo da Política de Meio Ambiente ou linhas setoriais de
ação em meio ambiente, Instituições Públicas ou Privadas de Ensino e Pesquisa sem fins
lucrativos e Fundações de Apoio às Universidades:
a.
Documento comprobatório de suas atribuições legais e finalidade
precípua, tal como decreto de criação, estatuto, regimento ou outro;
b.
Termo de posse ou nomeação do atual responsável legal.
2. Para Instituições Privadas Brasileiras, sem fins lucrativos:
a.
Ata de criação;
b.
Ata de eleição e posse da atual administração;
c.
Estatuto em vigor.

12.

HABILITAÇÃO DOS PROPONENTES

A instituição proponente que tiver sua proposta selecionada terá até 30 dias, após a publicação
dos resultados deste Edital no Diário Oficial da União, para estar adimplente junto ao Cadastro Informativo de
Créditos Não Quitados (CADIN) e ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
(SIAFI) e para apresentar os documentos necessários à celebração de convênio ou outros instrumentos
congêneres, quais sejam:
·

Prova de regularidade com:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Fazenda Federal (certidão negativa de tributos e contribuições
federais);
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (certidão quanto à dívida
ativa da União);
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa
de Débitos – CND);
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), expedida pela
Caixa Econômica Federal;
Fazenda Estadual (tributos estaduais);
Fazenda Municipal (tributos municipais);
PIS/PASEP;

E ainda:
Ø
Ø

Ø

Cópia do RG e CPF do Representante Legal da Instituição;
Declaração expressa da instituição proponente de que não se
encontra em mora e nem em débito junto a qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Federal Direta e Indireta,
conforme inciso VII do art. 2º da IN 01/97;
Dados pessoais do representante legal da instituição proponente,
a ser signatário do convênio (domicílio, estado civil, nacionalidade
e profissão, endereço eletrônico).

As instituições públicas estaduais, municipais e do Distrito Federal deverão comprovar, ainda,
regularidade junto ao Cadastro Único das Exigências para Transferências Voluntárias aos Estados e
Municípios – CAUC.
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Visando agilizar a celebração do convênio com a instituição que tiver sua proposta selecionada no
âmbito deste Edital, recomenda-se que os documentos acima referidos sejam encaminhados juntamente com
a proposta de projeto.
Após o período de 30 dias, a contar da data de publicação do resultado do Edital, a instituição
selecionada poderá ter sua proposta arquivada se não apresentar a documentação exigida para celebração do
Convênio. Nesse caso, obedecendo à ordem de classificação, será convocada para celebração de convênio a
proposta subseqüente, em conformidade com os recursos financeiros disponibilizados no presente Edital.

13.

CONTRAPARTIDA

É obrigatória a apresentação de contrapartida. Do valor total da proposta, no mínimo 25% deve
ser representado pela contrapartida (nos termos do art. 42 § 5º da Lei 8.666/93 e do item 16 da Ata de
Entendimentos do Acordo de Subvenção do Fundo Fiduciário do GEF nº TF28309), enquanto que o valor
solicitado deve representar 75% conforme a fórmula abaixo:
Valor mínimo da Contrapartida = Valor Solicitado
3
A contrapartida das instituições privadas poderá ser composta por recursos financeiros próprios
e/ou bens e serviços economicamente mensuráveis, considerando-se a proponente e as instituições parceiras.
A contrapartida de instituições públicas não poderá ser em bens e serviços economicamente
mensuráveis.
Os bens e serviços economicamente mensuráveis devem ser detalhados e não poderão ser em
pessoal. O pessoal da proponente e das parceiras é qualificado como OST-PJ.

14.

ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS

As propostas de projeto deverão ser remetidas obrigatoriamente por serviço postal, em envelopes
lacrados, à Secretaria Técnica do PROBIO, no seguinte endereço:
Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira - PROBIO
SCEN, Trecho 2
Edifício Sede do IBAMA, Bloco H
70.818-900 - Brasília - DF
O encaminhamento da proposta deverá ser feito por meio de expediente formal assinado
pelo representante legal da instituição proponente e das instituições parceiras, no qual deverão declarar
conhecer o inteiro teor da proposta submetida e o compromisso de sua instituição em executá-la.
No envelope deverá constar claramente a seguinte referência: “PROBIO: PROPOSTA PARA
ELABORAÇÃO DO 1O. RELATÓRIO NACIONAL DE PERDA DE BIODIVERSIDADE NOS BIOMAS
BRASILEIROS”.
Deverão ser encaminhados também termos de compromisso individuais dos membros da equipe
executora, indicando o conhecimento da mesma em sua totalidade e a natureza de sua participação.
Os documentos de elegibilidade institucional e o CNPJ da instituição proponente deverão ser
encaminhados com a proposta, formando um único volume encadernado e numerado.

15.

ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Encerrado o prazo para encaminhamento e recebimento de propostas, a Secretaria Técnica do
PROBIO fará a verificação do atendimento das exigências quanto à elegibilidade das proponentes e ao
enquadramento das propostas nos termos deste Edital.
O Ministério do Meio Ambiente, em associação com o CNPq, criará uma Câmara Técnica
Temporária que executará o processo de seleção de propostas.
Edital PROBIO 04/2004
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Os analistas da Câmara Técnica deverão ter conhecimento da totalidade do projeto, para em
seguida avaliar as seções de referência, apresentando sua pontuação quanto ao mesmo. Os pontos variarão
de zero a cinco, correspondendo o valor “zero” a não apresentação do tópico, o valor “um” aos piores
desempenhos, o valor “dois” aos desempenhos fraco-médios, o valor “três” aos desempenhos médios, o valor
“quatro” aos desempenhos médio-bons e o valor “cinco” aos melhores desempenhos.
Ao final de cada seção avaliada será efetuada a soma dos pontos obtidos, produzindo-se uma
pontuação para a respectiva seção. Em acréscimo, será redigida uma justificativa, fundamentando a
pontuação obtida pelo projeto em cada seção.
Após a avaliação das diversas seções, os pontos finais obtidos em cada seção serão transcritos
para a Planilha de Avaliação Técnica e multiplicados pelos valores da coluna "peso". A soma total dos
produtos obtidos será a pontuação final do projeto que variará de 0 a 200. (Será recomendada a reprovação,
pela Comissão Nacional de Biodiversidade, dos projetos que obtiverem pontuação inferior a 100 pontos).
As propostas avaliadas serão classificadas por pontuação obtida e levadas a julgamento pela
Comissão Nacional de Biodiversidade.
O julgamento das propostas pela Comissão Nacional de Biodiversidade se dará de acordo com os
procedimentos regimentais e a classificação obtida junto à Câmara Técnica Temporária, formada para a
seleção das propostas.
Apresenta-se a seguir a relação de seções e tópicos utilizados na análise técnica:
Qualidade do Projeto
Qualidade Técnica do Projeto (1)
Pontos
Abrangência da proposta: atendimento aos objetivos e
0a5
escopo geral dos capítulos
Desenvolvimento/aprofundamento dos tópicos previstos
0a5
nos capítulos
Abrangência das potenciais fontes de consulta
0a5
Atividades/tarefas propostas e cronograma de execução
0a5
Adequação do orçamento
0a5
Análise de riscos e dificuldades
0a5
Pontuação máxima de 1
Capacidade técnica e administrativa do projeto (2)
Pontos
Estabelecimento de parcerias com instituições experientes
na produção e compilação de conhecimento sobre cada
0a5
bioma a ser abordado no relatório
Qualificação e experiência da equipe técnica (sub0a5
coordenadores por bioma e demais membros)
Capacidade administrativa da instituição proponente
0a5
Pontuação máxima de 2
Pontuação final (1+2)

Peso
5
6
5
4
5
1
130
Peso
3
5
2
50
180

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Caso ocorra empate de mais de uma proposta na pontuação final, o desempate será feito de
acordo com a maior pontuação nos seguintes critérios (por ordem de importância):
1.
2.
3.

Qualidade Técnica do Projeto;
Capacidade técnica e administrativa do projeto;
Atividades/ tarefas propostas e cronograma de execução.
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16.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

A divulgação dos resultados deste Edital deverá ocorrer em 07/12/2004. Os resultados serão
publicados no Diário Oficial da União e disponibilizados na Internet no endereço eletrônico:
http://www.mma.gov.br/probio. A instituição proponente contemplada será oficialmente comunicada e
convocada para a assinatura de Termo de Convênio ou instrumento de repasse congênere com o
CNPq/PROBIO.

17.

DOS RECURSOS

Dos atos da administração da Secretaria Técnica do PROBIO, da Diretoria do Programa Nacional
de Conservação da Biodiversidade, da Câmara Técnica Temporária, do CNPq e da Comissão Nacional de
Biodiversidade, praticados no curso desta licitação, será admitida a interposição dos recursos previstos no art.
109, da Lei no 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

18.

DO NÃO ATENDIMENTO À CONVOCAÇÃO OU DA NÃO ACEITAÇÃO DO INSTRUMENTO DE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

O não atendimento à convocação ou a não aceitação do instrumento de repasse de recursos
caracterizará a desistência da proponente, com respectivo arquivamento da proposta em caráter definitivo.
Nesse caso, obedecendo a ordem de classificação, será convocada para celebração de convênio ou similar a
proposta imediatamente subseqüente, em conformidade com os recursos financeiros disponibilizados no
presente Edital.

19.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A proposta de projeto deverá ser apresentada em duas vias impressas, sendo uma original e uma
cópia, cada qual encadernada em espiral, e uma via digital (disquete ou CD, contendo textos em Word e
planilhas em formato Excel). As páginas deverão estar numeradas e ordenadas seqüencialmente.
Serão desqualificadas as propostas que:
·
Forem postadas após o prazo fixado no item 5, sendo que para efeito de verificação do
atendimento a este será considerada a data de postagem gravada pela Empresa de
Serviço Postal nos envelopes e no Comprovante de Recebimento;
·
Forem entregues em mãos ou encaminhadas via e-mail;
·
Vierem a chegar à Secretaria Técnica do PROBIO após às 18:00 horas do dia 30/11/2004,
ainda que postadas dentro do prazo para apresentação de propostas (portanto, recomendase que as propostas sejam enviadas por via expressa);
·
Não obedecerem rigorosamente aos termos e disposições deste Edital.
Os projetos e os documentos concernentes, nos casos de inelegibilidade das proponentes,
desqualificação ou não seleção das propostas, serão colocados à disposição das instituições proponentes na
Secretaria Técnica do PROBIO a partir de 07/02/2005. Aqueles não reclamados no prazo máximo de sessenta
dias corridos a partir desta data serão descartados.
As disposições deste Edital e seus anexos, bem como o projeto da instituição proponente, farão,
para todos os efeitos legais, parte integrante e complementar de cada instrumento jurídico assinado,
independentemente de transcrição.
Os direitos sobre os produtos do projeto apoiado serão objeto de tratamento específico no termo
de convênio ou instrumento congênere, em conformidade às disposições normativas do PROBIO.
A critério da Diretoria do Programa Nacional de Conservação da Biodiversidade e da Secretaria
Técnica do PROBIO, os valores e percentuais consignados para este Edital poderão ser alterados em razão
de eventuais mudanças ou determinações superiores na ordem econômica do País.
A Comissão Nacional de Biodiversidade, quando instada pela Câmara Técnica Temporária,
poderá determinar a realização de ajustes técnicos e/ou orçamentários nas propostas aprovadas, e requerer
documentos de elegibilidade da instituição proponente, desde que estas ações não descaracterizem o objeto
Edital PROBIO 04/2004
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da seleção e sejam atendidos em data anterior e como condição à celebração do convênio ou instrumento
correlato.
A autoridade competente para homologar o resultado final da presente Seleção de Projetos, para
decidir quanto à desqualificação de propostas, anulação parcial ou total desta Seleção, bem como quanto à
sua revogação, é a Comissão Nacional de Biodiversidade. As decisões pertinentes à anulação ou revogação,
assim como aquelas relativas à aplicação das penalidades previstas pela Lei nº 8666/93, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, serão publicadas no Diário Oficial da União.
A qualquer tempo este Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, por motivo de
interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer natureza.
Os termos deste Edital somente poderão ser impugnados mediante pedido formal protocolado na
Secretaria Técnica do PROBIO até 23/11/2004, impreterivelmente. Vencido o período especificado, qualquer
questionamento não terá efeito de recurso.
Os resultados deste Edital poderão ser impugnados mediante pedido formal protocolado na
Diretoria, no período de 08 a 14/12/2004, impreterivelmente. Vencido o período especificado, qualquer
questionamento não terá efeito de recurso.
O Manual de Elaboração de Projetos (ANEXO I) passa a fazer parte integrante do presente Edital,
independentemente de transcrição, para todos os efeitos legais.
Informações e esclarecimentos complementares pertinentes a esta Seleção de Projetos poderão
ser obtidos diretamente na Secretaria Técnica do PROBIO até o dia 26/11/2004, nos endereços informados no
item A do ANEXO I.
No âmbito da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente assina este
Edital,

JOÃO PAULO CAPOBIANCO
Secretário de Biodiversidade e Florestas
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS

- SBF

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – MCT
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

- CNPq

ANEXOS
EDITAL: PROBIO 04/2004

“PRIMEIRO RELATÓRIO NACIONAL SOBRE PERDA DE BIODIVERSIDADE
NOS BIOMAS BRASILEIROS”
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ANEXO I - MANUAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS
A. APRESENTAÇÃO
Este Manual é parte integrante do Edital PROBIO 04/2004 e refere-se à elaboração de propostas para
confecção do “Primeiro Relatório Nacional Sobre Perda de Biodiversidade nos Biomas Brasileiros”.
Aqui são apresentados as instruções e procedimentos que deverão ser seguidos para a formalização
de propostas, conforme determinado por seu Edital.
Será selecionado um único projeto de elaboração do relatório, cujos produtos finais serão utilizados
como subsídio para a formulação de políticas públicas destinadas à conservação e à utilização sustentável da
diversidade biológica do país. O projeto é o instrumento de apoio financeiro do PROBIO, e o apoio a este é
condicionado à verificação prévia, análise técnica e julgamento, de acordo com critérios definidos no Edital.
Todas as informações fornecidas pelos proponentes serão mantidas em caráter reservado e serão usadas
exclusivamente no âmbito da Secretaria Técnica do PROBIO e do CNPq.
De acordo com o nível de participação no projeto, as instituições serão consideradas como
proponente ou parceiras. É considerada instituição proponente a pessoa jurídica que encaminha a proposta
de projeto assinada pelo seu representante legal, em resposta ao Edital de seleção. Cada proposta de
projeto terá apenas e somente uma instituição proponente, não havendo limitação para o número de
instituições parceiras.
Em caso de aprovação da proposta, a instituição proponente assinará o termo de convênio ou
instrumento de repasse congênere com o CNPq, tornando-se responsável pela execução do convênio e pela
administração do projeto, assumindo ainda a responsabilidade pelo aporte dos recursos de contrapartida.
Outras instituições participantes serão consideradas como parceiras, integrando a execução do projeto, em
todo ou parte, entretanto não respondendo pela execução do mesmo nem recebendo recursos ou adquirindo
direitos diretamente do CNPq. As instituições parceiras se reportarão unicamente à instituição proponente que
as incluir como tal no projeto.
Os projetos deverão ser remetidos à Secretaria Técnica do PROBIO no endereço discriminado abaixo,
obrigatoriamente por serviço postal, em envelopes lacrados, postados até 26/11/2004. O encaminhamento
da proposta deverá ser feito por meio de expediente formal assinado pelo representante legal da
instituição proponente, no qual deverá declarar conhecer o inteiro teor da proposta submetida e o
compromisso de sua instituição em executá-la. Deverão ser encaminhados também termos de compromisso
das instituições parceiras e os termos de compromisso individuais dos membros da equipe, indicando o
conhecimento da proposta em sua totalidade e a natureza de sua participação.
Os documentos de elegibilidade institucional e o CNPJ da instituição proponente deverão ser
encaminhados com a proposta, formando um único volume encadernado e numerado. No envelope
deverá constar claramente a seguinte referência: PROBIO: PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DO 1O.
RELATÓRIO NACIONAL DE PERDA DE BIODIVERSIDADE NOS BIOMAS BRASILEIROS.
O endereço para remessa da proposta e da documentação é:
Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira - PROBIO
SCEN, Trecho 2
Edifício Sede do IBAMA, Bloco H
70.818-900 - Brasília - DF
Em caso de dúvidas, a Secretaria Técnica do PROBIO fornecerá os esclarecimentos que se fizerem
necessários, por meio dos seguintes endereços e telefones:
Correio eletrônico: probio@mma.gov.br,
julio.roma@mma.gov.br
(dúvidas técnicas) e
danilo.souza@mma.gov.br (dúvidas relativas à documentação, preenchimento dos quadros
orçamentários, execução financeira);
Telefones: (61) 325-5765 (dúvidas técnicas) ou 325-5763 (execução financeira);
Fax: (61) 325-5769
Endereço home page PROBIO: http://www.mma.gov.br/probio
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B. ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS
Visando auxiliar no processo de planejamento, apresenta-se a seguir o Roteiro para Elaboração de
Projetos, composto das seguintes seções:
B.1. Resumo da Proposta (título, dados das instituições proponente e parceiras e dados gerais).
B.2. Abrangência da proposta: atendimento aos objetivos e escopo geral dos capítulos.
B.3. Desenvolvimento/aprofundamento dos tópicos previstos nos capítulos.
B.4. Abrangência das potenciais fontes de consulta.
B.5. Atividades, Tarefas e Cronograma de execução.
B.6. Orçamento detalhado.
B.7. Riscos e dificuldades.
B.8. Referências Bibliográficas.
B.9. Equipe técnica.
B.10. Equipe Administrativa.
B.11. Anexos.
B1. Resumo da Proposta (título, instituição proponente, instituições parceiras e dados gerais)
Título
O título do projeto deverá ser representativo das principais atividades que este realizará.
O título é o menor resumo do projeto e deve sintetizar o seu aspecto essencial. Não deve ser
confundido ou reduzido a uma atividade-meio ou meta, mas expressar o propósito maior ou mais relevante do
projeto.
Dados das instituições proponente e parceiras
Instituição
Citar nome completo, sigla, CNPJ, endereço postal, telefone, fax, correio e endereço eletrônico de
cada instituição.
Caracterização das Atividades Desenvolvidas
Breve histórico das áreas de atuação e do tempo de envolvimento com as mesmas.
Representante Legal
Apresentar o nome do representante legal da instituição, seu cargo/função, CPF, número do Registro
Geral (RG) endereço completo, telefone, fax e correio eletrônico.
Coordenador do Projeto
Apresentar o nome do coordenador técnico do projeto, endereço completo, telefone, fax, correio
eletrônico. (Obs: O coordenador do projeto deverá pertencer a qualquer uma das instituições que integram a
proposta).
Dados Gerais
Abrangência geográfica
O relatório deverá compor uma obra com aspectos históricos, tendências gerais e perspectivas de
reversão das perdas de biodiversidade nos biomas definidos pelo Mapa de Biomas do Brasil (Amazônia,
Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa), recém lançado pelo IBGE, adicionando-se a estes a
Zona Costeira e Marinha. Uma versão em pdf do mencionado mapa pode ser obtido no site do IBGE,
diretamente através do link http://www2.ibge.gov.br/pub/Cartas_e_Mapas/Mapas_Murais/. Propostas que não
enfocarem os biomas de modo integral ou ainda que não previrem a análise de perda de biodiversidade em
todos os biomas mencionados acima não serão apoiadas.
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Duração do projeto
Indique a duração do projeto, em meses (no máximo 8 meses).
Resumo do projeto
Apresentar um resumo do projeto (máximo de 30 linhas), destacando seu objetivo principal, os pontos
principais da metodologia e os resultados esperados.
Resumo orçamentário
Apresentar o resumo orçamentário do projeto, transcrevendo os valores de seu Orçamento.
Resumo do Orçamento

Percentual
(%)

Valor
(R$)

Valor total solicitado ao Ministério do Meio Ambiente
Valor solicitado ao Ministério do Meio Ambiente (despesas correntes)
Valor solicitado ao Ministério do Meio Ambiente (despesas de capital)
Valor Total da Contrapartida
Contrapartida (financeira)
Contrapartida (bens economicamente mensuráveis)
Valor Total da Proposta

B.2. Abrangência da proposta: atendimento aos objetivos e escopo geral dos capítulos
Na medida do possível, a proposta deverá abranger a estrutura e a totalidade do escopo previsto para
cada capítulo, de modo a atingir por completo seus objetivos. Por outro lado, eventuais ausências de algumas
proposições, porém não de capítulos ou de biomas inteiros, não implicarão na rejeição automática da
proposta, desde que estas não resultem na descaracterização do produto final demandado pelo MMA.
Abordagens adicionais também poderão ser propostas, desde que estejam dentro do contexto de perda de
biodiversidade. Dessa forma, há uma certa flexibilidade no conteúdo a ser abordado, respeitando-se, porém, a
estrutura de capítulos apresentada.
Para cada capítulo o assunto deverá ter uma abordagem equivalente entre os biomas, de maneira que
nenhum destes tenha conteúdo mais privilegiado do que os outros. Isto é, as propostas deverão prever
mecanismos que garantam a execução de uma obra com abordagens equivalentes para todos os biomas do
território nacional.
B.3. Desenvolvimento/aprofundamento dos tópicos previstos nos capítulos
A proposta deverá buscar discorrer sobre os tópicos elencados em cada capítulo, não se restringido a
uma mera colagem dos itens propostos no edital. Lembrando tratar-se de um processo competitivo que
transcorre exclusivamente com base na documentação recebida, propostas mais bem detalhadas e que
indiquem de maneira mais clara as etapas desenvolvidas para a consecução dos objetivos serão favorecidas
quando da avaliação deste quesito.
É necessário lembrar que deverá ser prevista a submissão de uma versão preliminar completa do
relatório em meios impresso (três cópias) e digital para avaliação do desenvolvimento dos assuntos tratados,
no período de seis meses a partir da data do início de repasse dos recursos. A proposta deverá contemplar
também a apresentação da versão preliminar do relatório em reunião da Comissão Nacional de Biodiversidade
(CONABIO), devendo os custos decorrentes dessa apresentação estar previstos no orçamento do projeto.
B.4. Abrangência das potenciais fontes de consulta
Considerando-se o curto prazo disponível para execução do relatório não será apoiada a geração de
dados primários, mas sim a compilação, organização e análise daqueles já existentes, publicados ou não
(dados de teses, relatórios, dissertações, publicações em geral, livros, entre outros). Portanto, é fundamental
que a proposta de projeto faça clara referência às fontes de consulta de dados, sobretudo daquelas mais
abrangentes.
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B.5. Atividades, Tarefas e Cronograma de execução
Preencher o Quadro Q1, apresentando os Objetivos Específicos, as Atividades, seus produtos
esperados, as tarefas planejadas e seu período de execução.
Relacione as tarefas necessárias para o alcance da atividade e apresente seu período de execução,
nas quadrículas correspondentes a cada mês. Considere como 1 (primeiro) mês aquele do início da execução
do projeto.
B.6. Orçamento detalhado
O orçamento deverá ser compatível com as ações programadas. Sua apresentação será feita em
planilhas específicas, apresentadas neste Manual. Os Quadros 2 e 3 deverão ser elaborados em planilha
compatível com o Excel.
Para cada atividade e tarefa proposta, será desenvolvida uma memória de cálculo, envolvendo os
itens do orçamento, código do elemento de despesa (ver Tabela 1), unidades de medida, quantidades e custos
previstos e a origem dos recursos.
No Quadro Q2 o orçamento detalhará, por atividade e tarefa, todas as despesas necessárias para a
execução do projeto, classificadas por elemento de despesa (Tabela 1). No detalhamento do orçamento, fazse necessário observar o seguinte:
Ø
Passagens: informar a quantidade, a origem e o destino da viagem e finalidade.
Ø
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Serviços de Consultoria – Física e Jurídica: descrever os serviços a
serem realizados.
Ø
Auxílio à pesquisa: utilizar a classificação da Tabela 2. Observar que o valor definido
na tabela é mensal.
Ø
Diárias: o valor unitário da diária deverá ser baseado na tabela de diárias da
instituição proponente ou do serviço público federal.
Ø
Não esquecer de incluir o valor de INSS a ser pago relativo a Serviços de Terceiros
Pessoa Física e Serviços de Consultoria de Pessoa Física (20%).
Ø
Não esquecer de incluir o valor da CPMF (0,38%).
Ø
Equipamentos e bens permanentes: apresentar justificativa para aquisição de cada
equipamento ou material permanente.
Ø
A contrapartida deve ser calculada com base no valor solicitado, sendo que este
deve representar 75% do valor total da proposta e a contrapartida deve representar
25% do valor total da proposta.
Contrapartida = Valor Total X 25 ou Contrapartida = Valor Total
75
3
Ø

Ø
Ø

A contrapartida das instituições privadas poderá ser composta por recursos
financeiros próprios e/ou bens e serviços economicamente mensuráveis,
considerando-se a proponente e as instituições parceiras.
A contrapartida de instituições públicas não poderá ser em bens e serviços
economicamente mensuráveis.
Deverá ser apresentada uma tabela contendo a Discriminação da
Contrapartida, segundo o modelo disponível no Quadro Q5.

Os bens e serviços economicamente mensuráveis devem ser detalhados e não poderão
ser em pessoal. O pessoal da proponente e das parceiras é qualificado como OST-PJ.

Consolidação da Programação Orçamentária
O Quadro Q3 "Consolidação da Programação Orçamentária" é a síntese da programação financeira
do projeto. Para preencher este quadro, basta somar os valores dos itens de despesa de mesma natureza,
informados no Quadro Q2, para todas as atividades previstas de acordo com as fontes financiadoras.
(Exemplo: somar todas os valores programados de diárias, por fonte financiadora, em todas as atividades, e
indicar este valor no Quadro Q3).

Ø

As modalidades de contrapartida admissíveis, e seus respectivos códigos são:
C1 - contrapartida oferecida em recursos financeiros. São valores, que deverão ser disponibilizados pela
instituição proponente, ou instituições parceiras, de acordo com a "Consolidação da Programação
Orçamentária". A verificação de seu emprego estará sujeita ao exame dos respectivos documentos fiscais
de aquisição do bem ou contratação do serviço;
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Ø

C2 - contrapartida oferecida em bens e serviços, economicamente mensuráveis. Estes itens poderão ser
providos pela instituição privada proponente ou instituições parceiras. Na comprovação de seu emprego
será verificada a efetiva disponibilização ao projeto.

Equipamentos e instalações da instituição proponente ou instituições parceiras, utilizados no projeto
podem ser apresentados como contrapartida em bens e serviços economicamente mensuráveis (C2). Neste
caso esta contrapartida deverá ser apresentada como despesas correntes, indicando seu elemento de
despesa como Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Para o cálculo dos bens economicamente mensuráveis estima-se o valor do aluguel de um bem com
as mesmas características pelo tempo que será disponibilizado.
B.7. Riscos e dificuldades
Explicitar e comentar os possíveis riscos e dificuldades que poderão interferir na execução das ações
propostas, comprometendo o alcance dos resultados e dos objetivos preconizados. Explicitar as medidas
previstas para evitar ou superar essas dificuldades.
Cabe destacar que a existência de um risco não é um aspecto negativo ou uma fragilidade do projeto,
mas sim uma característica existente em todos os projetos. Contudo, não detectá-lo pode determinar uma
série de problemas na execução do projeto e, ainda, a não obtenção dos resultados esperados.
Desta forma, neste campo deverão ser avaliados todos os possíveis riscos existentes durante a
execução do projeto, seu grau de importância e possíveis estratégias para minimizá-los ou, caso ocorram,
possíveis alternativas. No quadro abaixo segue uma proposta de estruturação e avaliação dos riscos.
Riscos Identificados

Interferência
provocada na
ocorrência do risco

Relevância
B

M

A

Potencial de
ocorrência
B
M
A

Estratégia para
minimizá-los

B - Baixa; M - Média; A - Alta
B.8. Referências bibliográficas
Relacionar a literatura citada.
B.9. Equipe técnica
Relacionar, no Quadro Q4, o nome do coordenador geral do projeto, seguido pelos demais
profissionais da instituição proponente e instituições parceiras que comporão a equipe técnica de execução,
identificando:
Nome do profissional: Indique o nome do profissional.
Função no projeto: Corresponde ao papel desempenhado pelo profissional no desenvolvimento das tarefas
do projeto.
Total de horas: Número total de horas que o profissional dedicará ao projeto.
Qualificação: Corresponde à formação profissional do indivíduo. Quando se tratar de profissional de nível
superior, é obrigatória a apresentação do currículo Lattes do pesquisador (formato disponível na página do
CNPq na Internet: http://www.cnpq.br) ou similar.
Instituição empregadora: Apresente a instituição com a qual o técnico mantém vínculo empregatício. Caso
não possua vínculo, indicar o profissional como “autônomo”.
Fonte pagadora: Indique a origem dos recursos destinados ao pagamento do profissional a serviço do projeto
(proponente ou instituições parceiras). Quando se tratar de trabalho não remunerado, indique apenas como
“voluntário”.
B.10. Equipe administrativa
Identificar o responsável pela coordenação administrativa/financeira do projeto seguido pelos demais
profissionais da instituição proponente e, se couber, das instituições parceiras que comporão a equipe
administrativa, identificando:
Nome do profissional: Indique o nome do profissional.
Função no projeto: Corresponde ao papel desempenhado pelo profissional no desenvolvimento das tarefas
do projeto.
Total de horas: Número total de horas dedicadas pelo profissional ao projeto.
Qualificação: Corresponde à formação profissional do indivíduo.
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Instituição empregadora: Apresente a instituição com a qual o técnico mantém vínculo empregatício. Caso
não possua vínculo, indicar o profissional como “autônomo”.
Fonte pagadora: Indique a origem dos recursos destinados ao pagamento do profissional a serviço do projeto
(especificar se proponente ou instituições parceiras). Quando se tratar de trabalho não remunerado, indique
apenas como “voluntário”.
B.11. Anexos
Indexar os documentos que integram o projeto como anexos.
São anexos obrigatórios ao projeto:
Ø Termo individual de compromisso do coordenador e dos técnicos envolvidos com a proposta, declarando
conhecimento completo do teor da proposta e se responsabilizando pela execução das obrigações que
lhes cabem;
Ø Documento(s) firmado(s) pelo(s) representante(s) da(s) instituição(s) parceira(s) declarando conhecer os
termos da proposta e assumindo os compromissos ali discriminados;
Ø Documentos de elegibilidade da instituição proponente.
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Tabela 1. Descrição dos elementos de Despesa
Categoria
Econômica

Elemento de despesa

Sigla

Pessoal

PE

Diárias

DI

Material de Consumo

MC

Passagens e Despesas com
Locomoção

PA

Despesas
Correntes

Despesas
de Capital

Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Física

OST-PF

Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica

OST-PJ

Serviços de Consultoria

SC

Auxílio à Pesquisa

BL

Equipamentos
Permanente
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Material

EQ

Descrição
Despesa com vencimentos/salário de pessoal com vínculo
empregatício na instituição proponente ou instituições parceiras
(somente contrapartida da instituição proponente privada).
Despesas eventuais com alimentação, pousada e locomoção
urbana de funcionário da instituição proponente, instituições
parceiras, convidados ou contratados, que se deslocarem para
outro município, a serviço do projeto.
Qualquer material de uso não duradouro a ser utilizado no projeto.
Também são considerados ferramentas agrícolas e outros
utensílios que sofrem desgaste acelerado em função de seu uso.
Despesas com aquisição de passagens (aéreas, terrestres,
fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamentos,
locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas
respectivas bagagens.
Despesas de serviços decorrentes de serviços prestados por
pessoa física pagos diretamente a esta, tais como: remuneração
de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem
vínculo empregatício; monitores diretamente contratados; e
outras despesas assemelhadas.
Despesas de serviços prestados por pessoas jurídicas, tais
como: serviços de manutenção de veículos, seguro de veículos,
serviços de gráfica, serviços de fotocópias, contrapartida
economicamente mensurável, INSS, CPMF, etc.
Despesas decorrentes de contratos com pessoas físicas ou
jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias
técnicas ou financeiras ou jurídicas
Concessão de auxílio para o desenvolvimento de estudos e
pesquisas de natureza científica, realizada por pessoas físicas,
de acordo com o enquadramento descrito na Tabela 2.
Equipamentos e materiais permanentes a serem adquiridos para
realizar o projeto
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Tabela 2 – Descrição das categorias de auxílio a pesquisadores
Modalidades

Critérios de enquadramento

Níveis

Valor
Mensal

ITI - Iniciação Tecnológica Industrial (Longa duração no País)
ITI-1A

Alunos de 3 grau; técnicos de nível médio com até 03 anos de formados.

R$ 241,51

ITI-1B

Alunos de 2 grau e de escolas técnicas.

R$ 161,00

DTI-7A
DTI-7B
DTI-7C

DTI-7D

DTI-7E
DTI-7F

DTI-7G
DTI-7H

AT – NM
AT – NS

DTI – Desenvolvimento Tecnológico Industrial (Longa duração no País)
Técnico de nível superior com experiência mínima de 10 anos na coordenação de projetos
de P&D tecnológico e/ou na implantação de processos gerenciais.
Técnico de nível superior com experiência mínima de 08 anos na coordenação de projetos
de P&D tecnológico e/ou na implantação de processos gerenciais.
Técnico de nível superior com experiência mínima de 06 anos na coordenação de projetos
de P&D tecnológico e/ou na implantação de processos gerenciais ou, com no mínimo 10
anos de experiência profissional.
Técnico de nível superior com experiência mínima de 04 anos na coordenação de projetos
de P&D tecnológico e/ou na implantação de processos gerenciais, ou com, no mínimo, 08
anos de experiência profissional ou, com título de doutor.
Técnico de nível superior com experiência profissional mínima de 06 anos ou técnico de
nível médio com o mínimo de 12 anos de experiência profissional.
Técnico de nível superior com experiência profissional mínima de 04 anos ou técnico de
nível médio com o mínimo de 10 anos de experiência profissional; ou profissional mestre,
titulado há, no mínimo, 02 anos.
Técnico de nível superior com mais de 02 anos de experiência profissional ou com título
de mestre ou técnico de nível médio, com o mínimo de 06 anos de experiência .
Técnico de nível superior com até 02 anos de experiência profissional (conclusão da
graduação); técnicos de nível médio com 03 a 06 anos de experiência profissional
(conclusão de curso).
AT – Apoio Técnico (Longa duração no País)
Curso Técnico Completo
Curso Superior Completo

R$ 3.169,37
R$ 2.630,58
R$ 2.186,87

R$ 1.838,23

R$ 1.521,30
R$ 1.267,75

R$ 1.045,89
R$ 868,08

R$ 241,51
R$ 483,01

OBS: PARA O AUXILIO Á PESQUISA NA MODALIDADE DTI, EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS, É OBRIGATÓRIA A DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Ø

Os projetos relativos ao Edital PROBIO 04/2004 poderão receber apoio do PROBIO para Despesas
Correntes e Despesas de Capital. Devem ser apresentadas justificativas para a aquisição de
equipamentos permanentes (despesas de capital).

Ø

As instituições devem observar, nas suas normas internas, se não há restrições para a disponibilização de
itens oferecidos como contrapartida, de modo a evitar problemas ou impedimento para a assinatura do
convênio ou de instrumento congênere.

Ø

Não serão apoiadas com os recursos disponibilizados pelo PROBIO as despesas referentes a:
·
·
·
·
·

Despesas a título de taxa de administração, coordenação, gerência e ou similar;
Despesas referentes à elaboração da proposta apresentada;
Gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração
adicional ao pessoal com vínculo empregatício com as instituições que propõem ou
executam o projeto;
Gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração
adicional aos integrantes das diretorias das instituições que propõem o projeto;
Gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração
adicional a servidores da administração pública ou empregado de empresa pública ou
sociedade de economia mista, conforme determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

EDITAL PROBIO 04/2004 – ANEXOS

26

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive,
decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
Despesas com pessoal e obrigações patronais, exceto as decorrentes de serviços
prestados por pessoas físicas, de natureza eventual, na execução do projeto;
Pagamento de dividendos ou recuperação de capital investido;
Compra de ações, debêntures ou outros valores mobiliários;
Despesas gerais de manutenção das instituições proponentes ou executoras do projeto,
como contas de luz, telefone, etc.;
Financiamento de dívida;
Aquisição de bens móveis usados;
Aquisição de bens imóveis;
Realização de obras;
Despesas com publicidade que contenham nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou pessoas, servidores ou não, das
instituições proponentes ou executoras.

RECOMENDAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO E ENVIO DO PROJETO
1. Antes e durante a elaboração do projeto:
·
Verificar se o projeto se enquadra no objeto do Edital.
·
Avaliar se todos os biomas e capítulos encontram-se contemplados de maneira equilibrada
na proposta.
·
Verificar se o orçamento está compatível com as atividades propostas e se os valores
solicitados e os oferecidos em contrapartida estão dentro dos limites estabelecidos no
Edital.
·
A literatura apresentada deve ser atual e consistente.
2. Depois de elaborado o projeto e antes de encaminhá-lo ao PROBIO:
·
Rever se todos os itens do Manual de Apresentação de Projetos estão devidamente
contemplados e na ordem correta.
·
Observar se os membros da equipe técnica principal assinaram o termo individual de
compromisso declarando conhecimento completo do teor da proposta e se
responsabilizando pela execução das obrigações que lhes cabem.
·
Observar se os representantes das instituições envolvidas firmaram documento declarando
conhecimento completo da proposta e se responsabilizando pela execução das obrigações
que lhes cabem.
·
Encaminhar 2 (duas) vias impressas (uma original e uma cópia) do projeto completo,
encadernadas, e o arquivo completo, em meio digital (disquete 3 1/2" ou CD).
·
Conferir se a documentação requerida está completa e inclui os anexos solicitados.
3. Ao enviar o projeto
·
As páginas devem ser numeradas seqüencialmente e o conjunto deve ser encadernado.
As tabelas devem espelhar-se nos modelos apresentados neste Manual.

EDITAL PROBIO 04/2004 – ANEXOS

27

C. MODELO DOS QUADROS UTILIZADOS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO
Quadro Q1 - Detalhamento e Cronograma das Atividades
Objetivo Específico (numerar)
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Atividade
(numerar)

Produto

Tarefa
(numerar para cada atividade)

Cronograma de
Execução
(Meses)
1 2 3 4 5 6 7 8
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Quadro Q2 – Discriminação dos Itens do Orçamento por Atividade
Atividade n.:
Tarefa n.:

Descrição da Despesa

Sigla da
Despesa
(de acordo
com a
Tabela 1)

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário
(R$)

Custo total por origem dos recursos (R$)
Valor Contrapartida
Valor
Valor Total
PROBIO
Tipo C1
Tipo C2

TOTAIS
O BSE RVAÇÃ O: Valor e s em rea is ( R$ ) . De spre za r o s cen ta vo s.
O bs : U ma a ti vi d ade re fe re -se a um c onj unt o de tar efa s.
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Quadro Q3 – Consolidação da Programação Orçamentária
Natureza da Despesa

Fonte de
Pagamento

Total

Despesas Correntes
Pessoal

CONTRAPARTIDA

Material de Consumo

PROBIO
CONTRAPARTIDA

Diárias
Passagens e Despesas
com Locomoção

PROBIO
CONTRAPARTIDA
PROBIO
CONTRAPARTIDA

Outros Serviços Terceiros
Pessoa Física

PROBIO

Outros Serviços Terceiros
Pessoa Jurídica

PROBIO

Serviços de Consultoria

CONTRAPARTIDA
CONTRAPARTIDA
PROBIO
CONTRAPARTIDA

Auxílio à Pesquisa

PROBIO

SUBTOTAL

PROBIO

DESPESAS CORRENTES
Despesas de Capital

CONTRAPARTIDA

Equipamentos e Material
Permanente

PROBIO
CONTRAPARTIDA
PROBIO
CONTRAPARTIDA

SUBTOTAL
DESPESAS DE CAPITAL

PROBIO
TOTAL
CONTRAPARTIDA

O BSE RVAÇÃ O: Valor e s em rea is ( R$ ) . De spre za r o s cen ta vo s.
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Quadro Q4 – Equipe Técnica Principal
Nome do Profissional
1-
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Função no Projeto

Dedicação
(horas)

Instituição
Empregadora

Fonte Pagadora

Coordenador
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Quadro Q5 - Discriminação da Contrapartida
N.º

Elemento de
Despesa

Especificação do Item Orçamentário oferecido
em bens e serviços economicamente
mensuráveis

Instituição

Valor (R$)

Subtotal em bens e serviços economicamente mensuráveis:
Subtotal da Contrapartida em Recursos Financeiros:
Total da Contrapartida:
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INSTITUIÇÕES
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
Associação do Centro de Pesquisas do Pantanal.
Centro de Referência em Informação Ambiental - CRIA.
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa. (Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia;
Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Florestas; Embrapa Meio
Ambiente; Embrapa Pantanal; Embrapa Cerrados; Embrapa Semi-Árido; Embrapa Acre; Embrapa
Rondônia; Embrapa Amapá; Embrapa Roraima; Embrapa Clima Temperado; Embrapa Solos; Embrapa
Monitoramento por Satélite; Embrapa Tabuleiros Costeiros).
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ.
Institutos Agronômicos Estaduais.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Instituto do Milênio no Semi-árido: Biodiversidade, Bioprospecção e Conservação de Recursos Naturais –
IMSEAR.
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia -INPA
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (Centro de Pesquisa e
Gestão de Recursos Pesqueiros Continentais - CEPTA; Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos
Pesqueiros do Litoral Nordeste - CEPENE; Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do
Litoral Norte - CEPNOR; Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Sudeste e
Sul - EPSUL; Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros Lagunares e Estuarinos CEPERG; Centro Nacional de Pesquisas para a Conservação dos Predadores Naturais – CENAP;
Centro Nacional de Mamíferos Aquáticos – CMA; Centro de Proteção de Primatas Brasileiros – CPB;
Centro Nacional de Pesquisa para Conservação das Aves Silvestres – CEMAVE; Centro Nacional de
Manejo de Répteis e Anfíbios – RAN; Laboratório de Produtos Florestais – LPF; Centro Nacional de
Tartarugas Marinhas – TAMAR; Grupos de Trabalho para Conservação e Manejo dos Micos-leões;
Grupos de Trabalho para Recuperação e Manejo do Macaco-Prego e do Macaco-Prego-do-PeitoAmarelo; Grupos de Trabalho para Recuperação e Manejo da Arara-Azul-de-Lear e Arara-Azul-Grande;
Grupos de Trabalho para Pequenos Felinos Brasileiros; Grupos de Trabalho para Mamíferos Aquáticos;
Grupos de Trabalho para Recuperação e Manejo do Sauim-de-Coleira; Grupos de Trabalho para
Canídeos; Grupos de Trabalho para Conservação e Manejo da Ararajuba).
Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq; Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração – PELD.
Ministério do Meio Ambiente – MMA. Programa Zoneamento Ecológico Econômico; Programa
Gerenciamento Costeiro; Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica
Brasileira - PROBIO; Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil - PPG7; Projeto
Áreas Protegidas da Amazônia – ARPA; Programa de Desenvolvimento de Ecoturismo da Amazônia
Legal – PROECOTUR; Projeto de Recuperação de Áreas Alteradas na Amazônia;
Ministério das Relações Exteriores – MRE. Agência Brasileira de Cooperação – ABC.
Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG.
Organizações Estaduais de Meio Ambiente.
Organizações Internacionais de fomento e financiamento. PNUD, UNESCO, GEF, PNUMA, Banco
Mundial - BIRD, ITTO, JICA, DFID, Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, FAO, etc.
Programa de Pesquisas em Caracterização, Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade do Estado
de São Paulo – Biota-Fapesp.
Universidades Federais e Estaduais - pelo menos os departamentos de geografia, ecologia, botânica,
geologia e centros de meio ambiente relacionados.
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ANEXO III – METAS GLOBAIS PARA REDUÇÃO DA PERDA DA BIODIVERSIDADE
1. PLANO ESTRATÉGICO DA CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA – METAS PARA
2010
Área Focal: Proteger os componentes da biodiversidade
Objetivo 1: Promover a conservação de diversidade biológica de ecossistemas, habitats e biomas.
Meta 1.1: Pelo menos 10% de cada região ecológica do mundo efetivamente conservada.
Meta 1.2: Áreas de importância particular para a biodiversidade conservadas.
Objetivo 2: Promover a conservação da diversidade de espécies.
Meta 2.1: Restaurar, manter ou reduzir o declínio das populações de espécies de grupos taxonômicos
selecionados.
Meta 2.2: Melhorar o estado das espécies ameaçadas.
Objetivo 3: Promover a conservação da diversidade genética.
Meta 3.1: Diversidade genética de plantas cultivadas, animais domesticados, árvores de uso econômico,
peixes, vida selvagem, e outras espécies de valor econômico conservadas, e conhecimentos indígenas
e locais associados mantidos.
Área Focal: Promover uso e consumo sustentáveis
Objetivo 4: Promover uso e consumo sustentáveis.
Meta 4.1: Produtos baseados na biodiversidade derivados de fontes manejadas de forma sustentável, e
áreas produtivas manejadas de forma consistente com a conservação da biodiversidade.
Meta 4.2: Consumo insustentável de recursos biológicos ou que provoquem impactos na biodiversidade
reduzido.
Meta 4.3: Nenhuma espécie da flora ou fauna selvagem ameaçada por comércio internacional.
Área Focal: Enfocar ameaças à biodiversidade
Objetivo 5: Reduzir pressões da perda de habitats, da mudança no uso da terra e degradação e do uso
insustentável da água.
Meta 5.1: Decréscimo na taxa de perda e degradação de habitats naturais.
Objetivo 6: Controle do impacto das espécies exóticas invasoras.
Meta 6.1: Meios para controle das principais espécies exóticas invasoras.
Meta 6.2: Planos de manejo implantados para as principais espécies invasoras que ameaçam
ecossistemas, habitats ou espécies.
Objetivo 7: Enfocar ameaças à biodiversidade derivadas da mudança climática e da poluição.
Meta 7.1: Manter e aumentar a resiliência dos componentes da biodiversidade para adaptação à mudança
climática.
Meta 7.2: Reduzir a poluição e seus impactos na biodiversidade.
Área Focal: Manter bens e serviços da biodiversidade para manter o bem-estar humano
Objetivo 8: Manter a capacidade de ecossistemas de fornecer bens e serviços e apoiar modos de vida.
Meta 8.1: Capacidade de ecossistemas de fornecer bens e serviços mantida.
Meta 8.2: Recursos biológicos que ancoram modos de vida sustentáveis, segurança alimentar local e
cuidados com a saúde, especialmente para populações pobres, mantidos.
Área Focal: Proteger o conhecimento, inovações e práticas tradicionais
Objetivo 9: Manter a diversidade sócio-cultural de povos indígenas e comunidades locais.
Meta 9.1: Proteger conhecimentos, inovações e práticas tradicionais.
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Meta 9.2: Proteger os direitos dos povos indígenas e comunidades locais sobre seus conhecimentos,
inovações e práticas tradicionais, incluindo seus direitos à repartição de benefícios.
Área Focal: Garantir a repartição justa e eqüitativa dos benefícios oriundos do uso dos recursos
genéticos
Objetivo 10: Garantir a repartição justa e eqüitativa dos benefícios oriundos do uso dos recursos
genéticos.
Meta 10.1: Todas as transferências de recursos genéticos estarem de acordo com a CDB, com o Tratado
Internacional nos Recursos Genéticos de Plantas para Alimentação e Agricultura e outros acordos
internacionais.
Meta 10.2: Os benefícios oriundos do comércio ou de outras utilizações de recursos genéticos repartidos
com os países provedores dos recursos.
Área Focal: Garantir a provisão de recursos adequados
Objetivo 11: Que as Partes melhorem suas capacidades financeiras, humanas, científica, técnica e
tecnológica para implementar a Convenção.
Meta 11.1: Recursos financeiros novos e adicionais transferidos para países em desenvolvimento, para
permitir a efetiva implementação de seus compromissos em relação à Convenção, de acordo com seu
Artigo 20.
Meta 11.2: Tecnologia transferida para Partes em desenvolvimento, para permitir a efetiva implementação
de seus compromissos em relação à Convenção, de acordo com seu Artigo 20, parágrafo 4.

2. ESTRATÉGIA GLOBAL PARA CONSERVAÇÃO DE PLANTAS – METAS PARA 2010
(a) Conhecimento e entendimento da diversidade de plantas
i. Lista de espécies conhecidas como passo para uma flora mundial completa - Aumento de 10 a 20% no
número de espécies conhecidas;
ii. Levantamento do estado de conservação das espécies de plantas conhecidas;
iii. Desenvolvimento de modelos com protocolos para a conservação e uso sustentável de plantas,
baseados em pesquisas e experiências práticas;
(b) Conservação da diversidade de plantas
iv. Pelo menos 10% da cada região ecológica do mundo efetivamente conservada;
v. Garantir a proteção de 50% das áreas mais importantes para a diversidade de plantas;
vi. Pelo menos 30% das terras produtivas manejadas de forma consistente com a conservação da
diversidade de plantas;
vii. 60% das espécies mundiais ameaçadas conservadas in situ;
viii. 60% das espécies de planta ameaçadas presentes em coleções ex situ, preferencialmente em seu
país de origem, e 10% delas incluídas em programas de recuperação e restauração;
ix. 70% da diversidade genética de plantas cultivadas e outras espécies de plantas de valor sócioeconômico conservadas, e os conhecimentos indígenas e locais associados a elas mantidos;
x. Planos de manejo implantados para pelo menos 100 espécies exóticas que ameaçam plantas,
comunidades de plantas e habitats associados, e ecossistemas;
(c) Uso Sustentável da Diversidade de Plantas
xi. Nenhuma espécie da flora selvagem ameaçada pelo comércio internacional;
xii. 30% dos produtos baseados em plantas derivados de fontes manejadas de forma sustentável;
xiii. Parar o declínio dos recursos advindo de plantas e dos conhecimentos, inovações e práticas indígenas
e locais associados, importantes para a manutenção de modos de vida sustentáveis, segurança
alimentar e cuidados com a saúde.
(d) Promover a educação e a conscientização sobre a diversidade de plantas
xiv. A importância da diversidade de plantas e a necessidade de sua conservação incorporadas na
comunicação e nos programas de educação e conscientização pública;
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(e) Capacitação para a conservação da diversidade de plantas
xv. O número de pessoas treinadas trabalhando com recursos apropriados para conservação de plantas
aumentado, de acordo com as necessidades nacionais, visando o alcance das metas dessa estratégia;
xvi. Redes de atividades voltadas para a conservação de plantas estabelecidas ou fortalecidas nos
níveis nacional, regional e internacional.
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