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O Fundo Nacional do Meio Ambiente, doravante denominado FNMA, torna público que estará
realizando seleção de projetos orientados à iniciativas de implementação de Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo – MDL na Caatinga.
1. INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELO TERMO DE REFERÊNCIA
1.1. Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA-SECEX
Criado pela Lei no 7.797, de 10 de julho de 1989, pertencente ao Ministério do Meio Ambiente,
o FNMA tem por missão contribuir, como agente financiador e por meio da participação social,
para implementação da Política Nacional do Meio Ambiente.
A instância de decisão do FNMA é o Conselho Deliberativo que tem por competência julgar
as solicitações de apoio a projetos. Este Conselho é composto por representantes do Governo e de
Organizações Não Governamentais - ONGs, que atuam na área do meio ambiente.
A administração do FNMA, representada por sua Diretoria, é composta por um corpo técnico
que tem, entre outras, a responsabilidade da análise de projetos e o acompanhamento e avaliação
final dos convênios celebrados. O FNMA vincula-se à Secretaria Executiva do Ministério do Meio
Ambiente – SECEX/MMA.
Atualmente, os recursos disponibilizados pelo FNMA provêm do Tesouro Nacional, de contrato
de empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, de Acordo de Cooperação
Técnica Brasil-Holanda, da cota-parte do petróleo e de recursos auferidos pela Lei de Crimes
Ambientais (Lei n˚ 605/1998), bem como de outras agências de financiamento interessadas na
implementação da Política Nacional do Meio Ambiente, como no caso de editais lançados pelo
FNMA, contando com recursos de doação do Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW, no âmbito do
Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais - PPG7.
1.2 O Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (PR-SF) SECEX
O Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (PR-SF) é coordenado
pela Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Ministério da
Integração Nacional.
Com prazo de execução de vinte anos, suas ações estão inseridas no Programa de revitalização de
bacias hidrográficas com vulnerabilidade ambiental do Plano Plurianual (PPA 2004/2007) e será
complementado por outras ações previstas em vários programas federais do PPA. Também é
integrante da Política Nacional de Meio Ambiente e da Política Nacional de Recursos Hídricos e
está evidenciado pelo Plano da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco.
O PR-SF tem como instâncias para a gestão ambiental da bacia vários fóruns colegiados federais e
estaduais. Na esfera federal há o Comitê Gestor do Programa (CGP-SF) e o Grupo de Trabalho da
Revitalização do São Francisco (GT-SF). Em cada estado, o programa possui um Núcleo de
Articulação do Programa (NAP-SF) e como fóruns intermunicipais as Comissões Locais de Meio
Ambiente e Ação Socioambiental (COLMEIAS). O programa representa um esforço comum de
articulação e integração a ser implementado entre os vários órgãos de governos em todas as esferas,
onde se coloca o conhecimento da realidade e a participação dos múltiplos segmentos
governamentais e da sociedade como instrumentos para a promoção da revitalização e do
desenvolvimento sustentável na bacia.
1.3 Projeto de Manejo Integrado de Ecossistemas e de Bacias Hidrográficas na Caatinga
(GEF Caatinga)
O Projeto de Manejo Integrado de Ecossistemas e de Bacias Hidrográficas na Caatinga (GEF
Caatinga), integra as ações do Programa Nacional de Florestas do MMA, e o Projeto Centros
5

Irradiadores do Manejo da Agrobiodiversidade (Cima). O GEF Caatinga conta, até 2007, com US$
4,1 milhões (cerca de R$ 12,5 milhões) do Fundo Global para o Meio Ambiente para estimular o
desenvolvimento sustentável e pesquisas em 160 municípios de nove estados do Semi-Árido. As
ações do GEF Caatinga estão voltadas para o manejo equilibrado e integrado dos recursos naturais,
à recuperação de áreas degradadas e ainda para a criação de três corredores ecológicos e de uma
unidade de conservação.
2. OBJETIVO
O presente Termo de Referência tem por objetivo a seleção de projetos que contribuam para a
redução de emissões de gases de efeito estufa ou para o aumento da remoção de CO 2, por meio da
substituição de fontes de energia fósseis por renováveis ou do reflorestamento no bioma Caatinga.
Para efeito deste Termo de Referência, serão considerados os seguintes projetos de MDL:
•

Plantio de árvores para recuperação de áreas degradadas e Áreas de Proteção Permanente –
APP e para geração de energia (lenha e carvão);

•

Substituição de matriz energética – metano, etanol e biomassa;

•

Projetos voltados a ganhos de eficiência energética.

3. JUSTIFICATIVA
O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é uma metodologia para contabilizar emissões de
gases de efeito estufa e atribuir responsabilidades por estas emissões, que permite que países
desenvolvidos (relacionados no Anexo 1 da Convenção–Quadro das Nações Unidas sobre Mudança
de Clima) possam abater parte de suas emissões por meio da ajuda financeira a projetos de países
em desenvolvimento. O objetivo do MDL é ajudar países em desenvolvimento a implementar
projetos voltados para o desenvolvimento sustentável e ajudar os países do Anexo 1 a cumprirem os
compromissos assumidos de redução de emissões de gases de efeito estufa.
Os resultados das atividades de projetos relativas à redução de emissões se transformam em
Reduções Certificadas de Emissões – RCEs, que são medidas em toneladas métricas equivalentes
de dióxido de carbono. As RCEs então se transformam em créditos que podem ser utilizados pelos
países desenvolvidos para contribuir com suas metas de redução de emissões a um custo mais
baixo.
De acordo com o Banco Mundial, o valor estimado de mercado das Reduções Certificadas de
Emissão (RCE) de gases de efeito estufa está entre US$5,00 e US$15,00 por tonelada de carbono
reduzido.
Para que as atividades sejam elegíveis para receberem RCEs é preciso que:
•

Contribuam para o objetivo da Convenção

•

Resultem em reduções adicionais de gases de efeito estufa em comparação com o que
ocorreria sem a implantação das atividades em questão

•

Contribuam para o desenvolvimento sustentável do país no qual forem implementadas

•

Demonstrarem benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo relacionados com a mitigação
da mudança do clima.

Cerca de 20% do aquecimento global antropogênico tem origem em mudanças de uso do solo e
desmatamento, principalmente nas regiões tropicais.
Caracterizado pelo bioma Caatinga, o semi-árido brasileiro é o maior do mundo em termos de
extensão e densidade demográfica, com uma área de 734.478 km2, abrangendo 80% do território da
região Nordeste, incluindo parte dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
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Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, o norte de Minas Gerais e Espírito Santo e o leste do
Maranhão.
A região foi tão alterada pela ação antrópica que sobraram apenas alguns poucos exemplos
ecologicamente importantes de suas formações vegetais. Este foi o primeiro bioma brasileiro a
sofrer o intenso processo de antropização trazido pela colonização, tendo seus recursos naturais
explorados de forma não sustentável e o seu solo exaurido pelo mau uso e retirada excessiva da
cobertura vegetal original. O modelo de desenvolvimento da região baseia-se na exploração
madeireira predatória, associada à pecuária extensiva.
Nos últimos 15 anos, aproximadamente 40 mil km2 de Caatinga se transformaram em deserto
devido à interferência humana sobre os recursos naturais da região. Visando o combate à seca,
foram construídos açudes para abastecer a população, animais e lavouras. Muitos projetos de
irrigação não usaram técnicas adequadas para a sustentabilidade dos recursos hídricos, resultando
na salinização do solo e na impossiblidade de se praticar a agricultura. As olarias e siderúrgicas
também contribuem para a degradação do solo, por meio da exploração da vegetação nativa para
obtenção de lenha e produção de carvão.
Projetos de MDL na Caatinga podem contribuir para a redução do efeito estufa, mitigando os
efeitos nocivos das queimadas e da degradação dos solos e contribuindo para a substituição da
matriz energética. O reflorestamento contribui não só para a absorção de gás carbônico do ar, mas
também para a produção de carvão vegetal, reduzindo o desmatamento. Outras formas de
revegetação, como a produção de mamona, podem contribuir também para a substituição da matriz
energética, por meio do biodiesel.
4. ABRANGÊNCIA
Os projetos a serem financiados abrangerão o bioma Caatinga, nas regiões de atuação dos três
programas do Ministério do Meio Ambiente no semi-árido: o Programa de Ação Nacional de
Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, o Programa de Revitalização da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco e o Projeto de Manejo Integrado de Ecossistemas e de Bacias
Hidrográficas na Caatinga (GEF Caatinga).
5. PRAZOS E VALORES
Os limite máximo de solicitação de recursos ao FNMA é de: R$300.000,00 (trezentos mil reais),
sendo limitada os recursos. O prazo máximo para a execução se limita em 31 de dezembro de 2005.
6. CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS E FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO
6.1. Das Instituições Proponentes e Parceiras:
Podem concorrer aos recursos do presente termo de referência instituições privadas
brasileiras, sem fins lucrativos e que possuam registro no Cadastro Nacional de Entidades
Ambientalistas (CNEA) ou, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses de existência legal e atribuições
estatutárias para atuação na área de meio ambiente ou desenvolvimento sustentável e desenvolvam
projetos afins aos objetivos deste termo no bioma Caatinga.
Para efeito de análise de sua elegibilidade devem ser apresentados junto com a proposta
ofício de encaminhamento do responsável legal pela instituição proponente e cópia do estatuto em
vigor. Os demais documentos necessários para a formalização da relação deverão ser encaminhados
para firmatura do instrumento de repasse de recursos.
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6.2. Da apresentação do Projeto:
As Instituições Proponentes deverão apresentar suas propostas de acordo com o Programa
FaçaProjeto (www.mma.gov.br/port/fnma), devendo explicitar a metodologia e os enfoques
pedagógicos para a implementação das ações definidas em seus respectivos projetos
O projeto deve atender a todos os campos do Programa Façaprojeto, contemplado minimamente o
contexto no qual está inserido, assim como a apresentação da equipe que estará envolvida na
implantação do projeto, levando em consideração a multidisciplinariedade; formação mínima em
graduação; experiência em desenvolvimento local, desenvolvimento sustentável, prática em
organização de grupos sociais, especialmente vivências rurais; conhecimento de métodos de
trabalho participativos; conhecimento do território.
6.3. Das Ações a serem contempladas
Ações elegíveis para este termo de referência são:
1. Fontes alternativas de energia (substituição de combustíveis fósseis);
2. Adequações tecnológicas que aumentem a eficiência energética (eficiência energética);
3. Desenvolvimento de ações que impliquem na redução de emissões (emissões evitadas);
4. Desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis para comunidades em situações de
risco, áreas de reforma agrária, áreas de desertificação, comunidades tradicionais e grupos
indígenas, tais como: manejo florestal sustentável, agrosilvicultura, agrosilvopastoril
(desenvolvimento sustentável).
6.4 Atividades elegíveis no âmbito dos projetos apoiados são:
1. Realização de Educação ambiental;
2. Desenvolvimento de capacitação de jovens, mulheres, professores, produtores rurais,
assentados de reforma agrária, grupos indígenas, comunidades tradicionais, técnicos locais e
dos órgãos de extensão e reforma agrária;
3. Implementação de unidades demonstrativas para projetos de fontes alternativas de energia
ou voltados a ganhos de eficiência energética;
4. desenvolvimento de módulos de produção ou unidades piloto, para projetos produtivos;
5. desenvolvimento de metodologias e realização de testes metodológicos.
7. ITENS FINANCIÁVEIS
Poderão ser realizadas, com recursos do FNMA, despesas identificadas nas categorias
econômicas Despesas Correntes e Despesas de Capital, com as seguintes ressalvas:


o dispêndio com despesas de capital está limitado ao máximo de 35% do valor solicitado
ao FNMA e poderá ser empregado para a aquisição de equipamentos e materiais
permanentes estritamente necessários à execução do projeto;



finda a execução do projeto, os equipamentos adquiridos por instituições privadas
brasileiras sem fins lucrativos poderão ser objeto de doação para instituição pública a ser
indicada, preferencialmente, quando da apresentação do projeto.

8. ITENS NÃO FINANCIÁVEIS
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Não serão financiadas, com recursos deste Termo de Referência, as despesas referentes a:
• taxa de administração, gerência ou similar;
• elaboração da proposta apresentada;
• gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional ao
pessoal com vínculo empregatício com instituições da Administração Pública Federal, Estadual,
Municipal ou Distrital, Direta ou Indireta;
• gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional aos
integrantes das Diretorias das instituições proponentes;
• pagamentos 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, exclusivamente, 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;
• financiamento de dívida;
• aquisição de bens móveis usados;
• aquisição de bens imóveis;
• despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social,
que não contenham nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou pessoas, servidores ou não, das instituições proponentes ou executoras.
9. CONTRAPARTIDA
É obrigatória a apresentação de contrapartida cujo valor mínimo deve se orientar pelos
percentuais mínimos exigidos pela LDO para as instituições públicas municipais, tomando-se por
referência o município onde está localizada sua sede. Esta contrapartida poderá ser composta por
recursos financeiros e/ou bens e serviços economicamente mensuráveis, não havendo limite
máximo.
As Leis de Diretrizes Orçamentárias para os exercícios de 2004 e 2005 estabelecem os seguintes
percentuais mínimos de contrapartida:

Tipo de Instituição

Contrapartida em relação ao
valor total do projeto

Instituição sem fins lucrativos localizada em município
5% a 10%
da Região Nordeste
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10. ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS
O encaminhamento da proposta deverá ser feito por meio de expediente formal assinado pelo
representante legal da instituição proponente do projeto. A proposta deve ser recebida na Direção
do FNMA, impreterivelmente, até o dia 19/07/2005.
Será exigida a apresentação da proposta de projeto em 01 (uma) via impressa encadernada em
espiral e em 1 (uma) via digital (magnética ou óptica). A parte dissertativa e a planilha de execução
financeira da proposta de projeto devem ser redigidas pelo formulário eletrônico Faça Projeto. As
páginas deverão estar numeradas e ordenadas seqüencialmente, sendo que, na via impressa, será
obrigatória a aposição da rubrica do Coordenador Técnico do projeto em todas elas.
O formulário eletrônico Faça Projeto pode ser obtido no portal www.mma.gov.br/fnma.
No envelope deverá constar claramente a seguinte referência:

Destinatário:
Fundo Nacional do Meio Ambiente
CRS 514 Bloco B lj. 59/69 - Térreo
CEP: 70.380-526 – Brasília – DF
RESERVADO FNMA: TERMO DE REFERÊNCIA 01/2005
“Apoio a iniciativas de implementação de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo –
MDL
na Caatinga”
Título do Projeto:
Instituição Proponente:

13. ANÁLISE DOS PROJETOS
Encerrado o prazo para recebimento das propostas, a Diretoria do FNMA verificará:
•

o enquadramento, a qualificação e classificação das propostas, por intermédio da
análise técnica, conforme os critérios estabelecidos neste Termo de Referência.

O processo de análise técnica e julgamento da proposta ocorrerá conforme critérios descritos na
tabela abaixo:
QUALIDADE DO PROJETO
Qualidade Técnica do Projeto
Justificativa do problema abordado.
Clareza e pertinência dos objetivos, metas.
Clareza na proposição de indicadores de resultados e impactos e estratégia de
acompanhamento.
Consistência metodológica.
Adequação do orçamento às atividades propostas e contrapartidas disponibilizadas
Estratégias de mobilização

0a3
0a3
0a3
0a3
0a3
0a3
1

Estratégias de envolvimento e capacitação de atores
Pontuação Máxima
Capacidade Técnica da Equipe Executora do Projeto
Equipe Técnica Multidisciplinar e Multinstitucional
Experiência da equipe na condução de programas e projetos de meio ambiente.
Pontuação Máxima
Pontuação Máxima Total

0a3
21
0a3
0a3
6
27

Pontuação
Máxima
Capacidade operacional da instituição proponente.
0a3
Composição da parceria para execução do Projeto: composição multissetorial,
0a3
comprometimento das instituições formalmente parceiras na execução de Metas /
Atividades.
Experiência das instituições proponente e/ou parceiras na condução de processos
0a3
participativos
Experiência das instituições proponente e/ou parceiras na condução de processos
0a3
de desenvolvimento sustentável
Experiência das instituições proponente e/ou parceiras na condução de programas e
0a3
projetos de meio ambiente.
Pontuação Total
15

Instituição Proponente e Parceiras

Os pontos obtidos em cada critério servirão para a classificação dos projetos. Após esta etapa, as
propostas de projetos serão submetidas a julgamento pelo Conselho Deliberativo do FNMA.
Serão desclassificadas as propostas que obtiverem pontuação inferior a 16 pontos no critério
“Qualidade do Projeto” ou inferior a 9 pontos no critério “Instituição Proponente e Parceira”.
Os projetos selecionados deverão encaminhar no prazo máximo de trinta dias os
documentos necessários para o atendimento das exigências de habilitação e
elegibilidade das proponentes.
11. SUPERVISÃO
O acompanhamento da execução técnica e financeira do projeto estará sob a responsabilidade do
FNMA, podendo ser apoiado por uma instituição parceira, tal como o GEF-Caatinga, ou outra
entidade assim designada.
12. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão publicados no Diário Oficial da União – DOU seção 3, e disponibilizados na
Internet, no sítio eletrônico do MMA/FNMA (www.mma.gov.br/fnma).
13. INSTRUMENTO DE REPASSE
A instituição selecionada será oficialmente comunicada para assinatura de convênio ou outro
instrumento congênere de repasse de recursos.
14. DISPOSIÇÕES GERAIS
As instituições parceiras que integrem a execução de proposta selecionada se reportarão
unicamente à instituição proponente, não adquirindo direitos ou recebendo recursos diretamente do
FNMA.
1

Serão desqualificadas as propostas que não obedecerem rigorosamente as disposições deste
Termo de Referência.
No caso de desqualificação ou não seleção das propostas, os projetos e respectivos documentos
serão colocados à disposição das instituições proponentes na Diretoria. Aqueles não reclamados até
sessenta dias da data fixada serão inutilizados.
As disposições deste Termo de Referência, 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.
Todas as informações fornecidas pela proponente serão mantidas em caráter reservado e serão
usadas exclusivamente no âmbito do presente termo de referência.
Os direitos sobre os produtos do projeto apoiado serão objeto de tratamento específico no
instrumento a ser firmado, em conformidade com as disposições normativas do FNMA.
A critério da Diretoria, ouvido o Conselho Deliberativo do FNMA, os valores e percentuais
consignados para este Termo de Referência poderão ser alterados em razão de eventuais mudanças
ou determinações superiores na ordem econômica do País.
A instância administrativa competente para homologar o resultado final da presente seleção de
projetos é o Conselho Deliberativo do FNMA. As decisões pertinentes à anulação ou revogação,
assim como aquelas relativas à aplicação das penalidades previstas, serão publicadas no Diário
Oficial da União.
Este Termo de Referência poderá ser revogado por razões de interesse público decorrentes de
fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo ser anulado por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, sem que isso implique direito à indenização de qualquer
natureza.
Informações e esclarecimentos complementares pertinentes a esta seleção de projetos poderão
ser obtidos diretamente na Diretoria do Fundo Nacional do Meio Ambiente:
Fundo Nacional do Meio Ambiente
CRS 514 Bloco B Lj 59/69 - Térreo
Fone: (61) 4009-9090
Fax: (61) 4009-9140
Correio eletrônico: fnma@mma.gov.br
Endereço eletrônico: http://www.mma.gov.br/fnma
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