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Annex 1: Terms of reference for the evaluation
Terms of reference
1

This document has been prepared to establish the terms of reference to framework midterm evaluations (MTE) of two GEF projects implemented by FAO and National Partners in
Brazil: “Integrated Management of the Ilha Grande Bay Ecosystem” (GCP/BRA/078/GFF)
-onwards BIG Project- and “Strengthening National Policy and Knowledge Framework
in Support of Sustainable Management of Brazil´s Forest Resources” (GCP/BRA/079/
GFF) – onwards Forestry Project. The aim of this document is to provide a clear view of the
purpose of the evaluations, their framework and methodology and to determine the roles
and responsibilities of all the parts involved, in particular of the evaluation team.

2

The Terms of Reference for these Mid-term Evaluations were prepared by the FAO Office
of Evaluation (OED) in close consultation with Projects Teams, respective Lead Technical
Officers and the FAO GEF Coordination Unit in accordance with the evaluation policies
and procedures of FAO and the GEF.

Purpose of the mid-term evaluations (MTE)
3

In accordance with the Projects’ Documents, an independent Mid-term Evaluation will
be undertaken “at the end of the third year of project implementation”. MTE are thus
planned for fall 2014 in order to review the progress made towards achievement of
outcomes and will identify corrective actions as necessary.

4

Since the scheduling of theses MTEs allows for that, the aim is to have back-to-back
evaluations under one umbrella looking at commonalities of FAO implementation of
GEF projects, while still carrying out separate analysis for each project as required in the
respective Project Documents in order to make the mid-term evaluations useful for FAO
Brazil, the Government and, especially, for the projects teams.

5

The common umbrella, linking these two MTEs, aims at identifying common trends,
strengths and challenges as well as FAO’s added value in its implementing role.

6

The presentation of MTEs findings will be made to the respective project partners at State
and National levels.

Background of the projects
7

The BIG project and the Forestry project are full size projects, which documents were
developed with PPGs of US$ 150,000 and US$ 100,000 respectively, between 2008 and
2010. The Forestry project was endorsed by the GEF CEO in November 2010 and the BIG
project in March 2011. Both projects became operational in FAO’s Systems (FPMIS) in
August 2011.

8

Both projects are planned for a period of 5 years and are funded by the Global Environment
Facility (GEF), with co-funding contributions from Brazil’s government institutions at
national or at decentralized level.

9

Annex 1 of the present ToR provides the background of each project with a brief description
that includes objectives and main activities, key events and main achievements and issues
to date, the project’s institutional set-up and budget, total and residual.
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Evaluation framework and scope
Scope
10

These MTEs will put emphasis on projects implementation over the period from August
2011 to August 2014, regarding the projects strategies, approaches and methodologies
and any preliminary impact.

MTE criterias
11

The project will be critically assessed through the UNEG accepted evaluation criteria, i.e.
relevance, efficiency, effectiveness, impact, and sustainability. In line with the new FAO
project cycle, the evaluation will assess compliance with the following UN Common
Country Programming Principles: Human Rights Based Approaches (HRBA), Right to Food/
Decent Work; Gender equality, Environmental sustainability, Capacity Development and
Results Based Management.

Evaluation issues
i. Relevance of concept and design
a. Relevance of the projects to:
• the GEF Biodiversity focal area strategy under which the two projects were approved;
and for the GCP/BRA/079/GFF the GEF Climate Change focal area;
• needs of the population;
• FAO Corporate Strategy D “Supporting the conservation, improvement and sustainable
use of natural resources for food and agriculture” and in particular D.2 “Conservation,
rehabilitation and development of environments at the greatest risk”;
• FAO Country Programming Framework (if applicable);
• Other aid programmes in the sector
b. Robustness and realism of the theory of change underpinning the project;
c. Clarity, coherence and realism of the Logical Frameworks1 of the projects and of their
design, including:
• logic of causal relationship between inputs, activities, expected outputs, outcomes and
impact (against specific and development objectives)
• Validity of indicators, assumptions and risks;
• Approaches and methodologies;
• Resources (human and financial) and duration;
• Stakeholder and beneficiary identification and analysis;
• Institutional set-ups and management arrangements;
• Ambition in projects design and scale versus current status of projects implementation
(punctual and partially dispersed activities)
ii. Effectiveness of outputs and outcomes
d. Overall effectiveness of the projects, actual or potential, in attaining its intermediate/
specific objectives , i.e. at completion of Year 3 of implementation:
• Description and analysis of the outputs produced, in terms of quantity, quality and timeliness;
• Description and analysis of the outcomes achieved, expected and unexpected, theirs
robustness and expectations for further uptake and diffusion. (see list of outcomes and
outputs, Annex 3 of this ToR).
e. Use made by the projects of FAO’s normative and knowledge products and actual and
potential contribution of the project to the normative and knowledge function of the
1

2

The Logical Framework embodies the Results-Based Management approach in a project
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Organization. In particular, the team will assess the use made: by the BIG project of
specific normative tools and methods and technical documents developed by the Natural
Resources and Environment Department, Fishery Department and other technical Divisions
and if appropriate decentralized; and by the Forestry project of specific normative tools
and methods and technical documents developed by Forestry Department and other
technical Divisions and if appropriate decentralized.
12

The key events and main achievements to date that should be assessed in view of their
contribution to the achievements of the expected project outcomes for each project are
described in the annex 1 of the ToR.

iii. Efficiency and effectiveness of project implementation process
f.

Assessment of projects management:
• Quality, realism and focus of work plans;
• Assessment of delivery, causes and consequences of delays and of any remedial measure
taken, if any;
• Gaps and delays if any between planned and achieved outputs (foreseen in Prodocs and
Work Plans), the causes and consequences of delays and assessment of any remedial
measures taken;
• Gaps and delays if any between planned and achieved outcomes, the causes and
consequences of delays and assessment of any remedial measures taken;
• Effectiveness of internal monitoring and review processes; and feed-back loop into
improved management and operations; this will also include information provided by
the project through GEF Tracking Tools
• Staff management;
• Efficiency and effectiveness of coordination and steering bodies;
• Quality and quantity of administrative and technical support by FAO to the project,
including the Lead Technical Unit, the Budget Holder and Project Task Force;
• Quality and quantity of technical support by national stakeholder2 to the PMUs and
specialized consultants.
• Development and implementation of an exit strategy, particularly for activities of
impact expected beyond project termination;

g. Institutional Setup:
• Administrative and technical support by FAO HQ, regional, sub-regional and country
office, as appropriate;
• Institutional set-up, internal review processes, coordination and steering bodies;
• Inputs and support by the Government/s and resource partner/s.
h. Assessment of financial resources management, including:
• Adequacy and realism of budget allocations (GEF and co-funding) to achieve intended
results;
• Coherence and soundness of Budget Revisions in matching implementation needs and
project objectives;
• Rate of delivery and budget balance at the time of the evaluation and in relation to
work-plans.
iv. Analysis of the application of the UN common country programming principles, crosscutting themes, and of the Humanitarian Principles and Minimum Standards in the case of
emergency projects
i.

Analysis of gender mainstreaming for gender equality. This will include:
• extent to which gender equality considerations were reflected in project objectives and
design to address the needs, priorities and constraints of both women and men, and in
the identification of beneficiaries;

2

INEA for the GCP/BRA/078/GFF and BFS, MMA for the GCP/BRA/079/GFF
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• extent to which gender equality considerations were taken into account in project
implementation and management;
• Extent to which gender relations and equality have been or will be affected by the project.3
j.

Analysis of the Capacity Development dimension in the design, implementation and
results of the projects, at individual, organizational and enabling environment levels.4 This
will include CD on both technical and soft-skills, i.e. planning, budgeting, partnering and
negotiating. Including the training of staff and partners; the efficiency and effectiveness of
the workshops organized (i.e. project launch; technical workshops; specialist´s workshops)

k. Analysis of the adoption of the Human-Rights Based Approach, namely:
• the integration of the Right to Food dimension and principles, in the design,
implementation and results of the projects;
• the integration of decent rural employment concerns in the design, implementation
and results of the projects.
l.

Analysis of Partnerships and Alliances, namely:
• how they were planned in projects design and developed through implementation;
• their focus and strength (including potential risk);
• their effect on projects results and sustainability; and
• effectiveness of partnerships with key institutions and organizations.

m. Analysis of how environmental impacts were taken into consideration and addressed, following
the steps and criteria contained in the FAO Environmental Impact Assessment guidelines.
v. Impact
n. Overall impact of the project, actual or potential, positive and negative, produced directly
or indirectly, intended or unintended; and
o. Overall contribution of the project to FAO Country Programming Frameworks,
Organizational Result/s and Strategic Objectives, as well as to the implementation of the
corporate Core Functions.
p. Overall contribution of the project to GEF Strategic Priorities and Targets.
vi. Sustainability
q. The prospects for sustaining and up-scaling the projects’ results by the beneficiaries and
the host institutions after the termination of the projects. The assessment of sustainability
will include, as appropriate:
• Institutional, technical, social and economic sustainability of proposed technologies,
innovations and/or processes;
• Expectation of institutional uptake and mainstreaming of the newly acquired capacities,
or diffusion beyond the beneficiaries or the projects;
• Environmental sustainability: the projects’ contribution to sustainable natural resource
management, in terms of maintenance and/or regeneration of the natural resource base.
13

Based on the above analysis, the evaluation will draw:
• General and common conclusions and formulate recommendations for any necessary
further action by Government, FAO and/or other parties to ensure sustainable
development, including any need for follow-up or up-scaling action; and
• Specific conclusions and recommendations for each project if needed.

4

3

See: http://typo3.fao.org/fileadmin/templates/gender/docs/FAO_FinalGender_Policy_2012.pdf

4

See: http://www.fao.org/capacitydevelopment/en/
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14

The evaluation will draw attention to specific good practices and lessons to be learned as
they are of interest to other similar activities. Any proposal for further assistance should
include specification of major objectives and outputs and indicative inputs required.

15

Recommendations should emanate from the conclusions and should stay within the
scope of the evaluation.

Evaluation methodology
16

The methodology to answer the key evaluation question is mainly qualitative and will be
implemented by the evaluation team following the methods and tools describes below.

Approach and tools
17

The evaluation will adhere to the UNEG Norms & Standards5.

18

The evaluation team leader in consultation with OED and the LTOs will elaborated an
evaluation matrix with the common umbrella and with the specific question for each
project (see Annex 3)

19

The evaluation will adopt a consultative and transparent approach with internal and
external stakeholders throughout the evaluation process. Triangulation of evidence and
information gathered will underpin its validation and analysis and will support conclusions
and recommendations.

20

The evaluation will make use of the following methods and tools: review of existing
reports, semi-structured interviews with key informants, stakeholders and participants,
supported by check lists and/or interview protocols; direct observation during field visits;
surveys and questionnaires if necessary.

21

Particular attention will be devoted to ensure that women and other under-privileged
groups will be consulted in adequate manner. Insofar as possible and appropriate,
interaction will also take place with non-participants to canvass their opinions. The
Sustainable Livelihoods Framework;6 the Strengths, Weaknesses, Opportunities and
Threats (SWOT) framework can be used for assessment of project results.7

Stakeholders and consultation process
22

The evaluation team will discuss in detail with the key stakeholders of the project and will
take into account their perspectives and opinions. Key stakeholders will include:
• Project Task Force members;
• Federal and State Government representatives from the partner organizations;
• the resource partners;
• FAO Representative and involved staff in the country; and
• Participants in communities, including farmers, processors, exporters, organizations
and cooperatives, service providers, etc.

23

The evaluation team will maintain close liaison with: the FAO Office of Evaluation, the
Project Task Force members and Project staff at headquarters, regional, sub-regional or

5

United Nations Evaluation Group, http://www.uneval.org/normsandstandards

6

The Sustainable Livelihoods Framework identifies five different capitals (human, social, natural, financial, and
physical), each including different assets. It helps in improving understanding of livelihoods, in particular of the
poor. For more information, among others: http://www.livelihoods.org/info/guidance_sheets_pdfs/section2.pdf

7

SWOT is a widely used strategic planning tool, useful also in the assessment of development interventions, to
canvass their strengths and weaknesses, as well as future perspectives. It is particularly used in focus groups, but it
can be adapted to individual interviews as well.

5
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country level. Although the mission is free to discuss with the authorities concerned
anything relevant to its assignment, it is not authorized to make any commitment on
behalf of the Government, the donor or FAO.
24

The team will present its preliminary findings, conclusions and recommendations to the
project stakeholders in Brazil and insofar as possible, in the relevant FAO Decentralized
Office and in HQ (feed-back meeting by teleconference if need be), to obtain their
feedback at the end of the data-gathering phase.

25

The draft ToR will be circulated among key stakeholders for comments before finalisation;
suggestions will be incorporated as deemed appropriate by OED. The draft evaluation
report will also be circulated among key stakeholders for comments before finalisation;
suggestions will be incorporated as deemed appropriate by the evaluation team.

Ratings
26

In order to facilitate comparison with routine reporting to GEF and contribute to the
GEF programme learning process (BD portfolio), the evaluation will rate the success of
the project on the GEF six-point scale system: Highly Satisfactory (HS), Satisfactory (S),
Marginally Satisfactory (MS), Marginally Unsatisfactory (MU), Unsatisfactory (U), and
Highly Unsatisfactory (HU).

27

Each of the items listed below should be rated separately, with comments and then an
overall rating given.
• Achievement of objectives
• Attainment of outputs and activities
• Progress towards meeting GEF-4 focal area priorities/objectives
• Cost-effectiveness
• Impact
• Risk and Risk management
• Sustainability8
• Stakeholder participation
• Country ownership
• Implementation approach
• Financial planning
• Replicability
• Monitoring and evaluation.

Roles and responsibilities
28

OED is responsible for managing the evaluation and drafting the first version of the
Terms of Reference FAO. The elaboration of the ToR will be in close consultation with the
Budget Holder (BH), Lead Technical Officers (LTO) and Projects’ Task Force (PTF) of the
two projects to be evaluated. They will also support the evaluation team during its work.
They are required to participate in meetings with the team, make available information
and documentation as necessary, and comment on the draft final terms of reference
and report. Involvement of different members of the projects Task Forces will depend on
respective roles and participation in the project.

29

The BH is also responsible for leading and coordinating the preparation of the FAO
Management Response and the Follow-up Report to the evaluation, fully supported

8

6

Sustainability will be assessed in terms of Likelihood: Likely (L): There are no risks affecting this dimension of
sustainability. Moderately Likely (ML). There are moderate risks that affect this dimension of susstainability.
Moderately Unlikely (MU): There are significant risks that affect this dimension of sustainability Unlikely (U): There
are severe risks that affect this dimension of sustainability
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in this task by LTOs and PTFs. OED guidelines for the Management Response and the
Follow-up Report provide necessary details on this process.
30

FAO Office of Evaluation leads the drafting the ToR, the identification of the consultants
and the organization of the team’s work; it is responsible for the finalization of the
ToR and of the team composition;9 it shall brief the evaluation team on the evaluation
methodology and process and will review the final draft report for Quality Assurance
purposes in terms of presentation, compliance with the ToR and timely delivery, quality,
clarity and soundness of evidence provided and of the analysis supporting conclusions
and recommendations.

31

The Office of Evaluation has also a responsibility in following up with the BH for the timely
preparation of the Management Response and the Follow-up to the MR.

32

The Evaluation Team is responsible for conducting the evaluation, applying the
methodology as appropriate and for producing the evaluation report. All team members,
including the Team Leader, will participate in briefing and debriefing meetings,
discussions, field visits, and will contribute to the evaluation with written inputs for the
final draft and final report.

33

The Team Leader guides and coordinates the team members in their specific work,
discusses their findings, conclusions and recommendations and prepares the final draft
and the final report, consolidating the inputs from the team members with his/her own.

34

The Evaluation team could with OED agreement to expand the scope, criteria, questions
and issues listed above, as well as develop its own evaluation tools and framework if it
justified, within time and resources available.

35

The team is fully responsible for its report which may not reflect the views of the
Government or of FAO. An evaluation report is not subject to technical clearance by FAO
although OED is responsible for Quality Assurance of all evaluation reports.

36

As a contribution to the OED Knowledge Management System:
• the Team Leader will be responsible for completing the OED quantitative project
performance questionnaire, to be delivered at the same time with the final evaluation
report;
• OED will ask all team members to complete an anonymous and confidential
questionnaire to get their feedback on the evaluation process.

Evaluation team
37

The evaluation team will be composed by a team leader and two team members, one for
each project.

38

It will comprise the best available mix of skills that are required to assess the project, namely:
• Demonstrated experience in the evaluation of large/complex, regional technical
assistance projects
• Familiarity with the objectives of the GEF Biodiversity portfolio
• Understanding of governance, political, economic and institutional issues associated
with environment issues in general, and more specifically with forestry and land and
marine ecosystem management in Brazil;
• Participatory planning from local to state levels to national level
• Gender equality and HRBA;

9

The responsibility for the administrative procedures for recruitment of the team, will be decided on a case-by-case basis.
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39

Furthermore, to the extent possible, the team will be national or regional and gender
balanced. The Team Leader should have international/ regional experience

40

Mission members will have had no previous direct involvement in the formulation,
implementation or backstopping of the project. All will sign the Declaration of Interest
form of the FAO Office of Evaluation.

Evaluation deliverables
41

The evaluation team will present an evaluation report with a common part and two
separated analysis of the different projects. The report will illustrate the evidence found
that responds to the evaluation issues, questions and criteria listed in the ToR. It will
include an executive summary. Supporting data and analysis should be annexed to the
report when considered important to complement the main report.

42

The recommendations will be addressed to the different stakeholders and prioritized:
they will be evidence-based, relevant, focused, clearly formulated and actionable.

43

The evaluation team will agree on the outline of the report early in the evaluation process,
based on the template provided in Annex I of this ToR. The report will be prepared in
Portuguese with numbered paragraphs, following OED template for report writing.
Translations in other languages of the Organization, if required, will be FAO’s responsibility.

44

The report will be translated into English and transformed in 2 different reports one for
each projects, as requested by GEF, with the common analysis and the specific individual
evaluation. The translation will be done by external translator and supervised by the team
leader and OED, who will approve the translated document with consultation to the team
Leader.

45

The team leader bears responsibility for submitting the final draft report to FAO within 3
weeks from the conclusion of the mission. Within 2 additional weeks, FAO will submit to
the team its comments and suggestions that the team will include as appropriate in the
final report within two weeks maximum.

46

Annexes to the evaluation report will include, though not limited to, the following as
relevant:
• Terms of reference for the evaluation;
• Profile of team members;
• List of documents reviewed;
• List of institutions and stakeholders interviewed by the evaluation team;
• List of project outputs;
• Itinerary of the evaluation team mission;
• Data collection instruments (e.g. copies of questionnaires, surveys – if applicable)
• Evaluation tools.

Evaluation timetable
47

8

The evaluation is expected to take place during the last quarter of 2014. The country
visit phase is expected to last approximately 3 weeks, from 20 October to 7 November.
The timetable in the box below shows a tentative programme of travel and work for the
evaluation team. It will be finalised upon the recruitment of the evaluation team.
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Box 1. Tentative timetable of the evaluation
Activity

Dates
Team
Leader

BIG
consultant

Responsibility
Forestry
consultant

Finalization of ToR (including country
consultations)

July

OED

Finalization of MTE team composition
and mission time schedule

August/September

OED

Organisation and preparation
Evaluation mission

August/September

OED with support
of BH and PTFs

Background documentation

August/September

LTO, BH, PTF

Background reading (home base);
Preparation of the Evaluation matrix

October

Evaluation Team
(ET)

Video Briefing with OED

October

ET, OED

Desk work

October

ET

Start evaluation mission

17-nov

ET

Briefing in Brasilia with BH

17-nov

ET

Meeting in Brasilia

17-21 Nov

17-19 Nov

17-21 Nov

ET

Transfert to field

23-nov

1 Dec

23-nov

ET

Assessment visits to Forestry project
area

23-30 Nov

23-30 Nov

ET

Assessment visits to BIG project area

1-9 Dec

1-9 Dec

Transfert to Brasilia

9-Dec

9- Dec

Debriefing in Brasilia

11-Dec

ET

First draft Report to OED

7 January

ET

Finalisation of report and submission

WAE at home base

ET

Comments by OED

within 7 calendar days

OED

Circulation of final draft

2 work days, within 3 days

ET, OED

Comments final draft

within two weeks

BH, LTOs, PTFs,
Stakeholders

Finalization of report

2 days, within one week

ET, OED

Management response

within three week

BH

ET

9
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Annex 2: Orçamento e Gastos do Projeto
GCP/BRA/078/GFF
Oracle line

Orginal budget

5011 Salaries Prof.

Delivery at Dec 2014

137860

Balance

23360

114450

1977

-1977

5012 Salaries G.S.
5013 Consultores Nac.

826193

516986

309175

5014 Contratos

450180

26567

327734

62015

26905

35110

5023 Treinamento

390898

68134

322764

5024 Materiais

247137

6015

241122

5025 Equipamentos

65927

54010

11917

5028 Gastos Gerais

119790

36464

83326

2300000

760418

1443621

5021 Viagens

Total general

% Delivery by line per year
Expected budget

2011

2012

2013

2014

Total

5011 Salaries Prof.

6

0

5

5

0

3

5012 Salaries G.S.

0

0

0

0

1

0

5013 Consultores Nac.

36

44

44

77

84

68

5014 Contratos

20

12

10

0

0

3

3

3

2

3

5

4

5023 Treinamento

17

15

12

8

7

9

5024 Materiais

11

0

1

1

1

1

5025 Equipamentos

3

0

22

0

0

7

5028 Gastos Gerais

5

2

4

7

2

5

100

100

100

100

100

100

5021 Viagens

Total general

% Delivery per year per line

10

2011

2012

2013

2014

Total

5011 Salaries Prof.

0

51

45

4

100

5012 Salaries G.S.

0

0

0

100

100

5013 Consultores Nac.

2

21

32

45

100

5014 Contratos

12

92

-3

0

100

5021 Viagens

3

18

25

55

100

5023 Treinamento

6

43

25

27

100

5024 Materiais

0

38

21

41

100

5025 Equipamentos

0

99

1

0

100

5028 Gastos Gerais

19

27

41

13

100

Total general

3

32

29

36

100

1A - Planejamento

Lançamento / finalização
do processo de elaboração
do plano de IEM

Consultas comunitáriasPromover a participação
pública e sensibilização da
comunidade.

Apoiar a criação e operação
de um fórum para a BIG
com vista a promover uma
abordagem ecológica
para a conservação do
ecossistema BIG.

Estudos temáticos

Elaboração Plano de Bacia
Hidrográfica - PBH

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Subcom-ponente ID Atividade Atividades

2

1 até 4

1

1 até 5

Ano previsto
no Prodoc

Componente 1: Planejamento, Política e Fortalecimento Institucional

2014- 2016

2014- 2015

2012

2016

2016

Ano previsto
para execução

pendente

parcialmente
realizado

realizado

pendente

parcialmente
realizado

Status
Pendente apenas o evento de
finalização do plano de IEM

Comentário

Plano desenvolvido

Estudos
desenvolvidos

Fórum criado

PBH em fase de edital. A contratação
da empresa para execução do PBH
está fora da gestão do Projeto.
Está assegurado recurso e gerencia
do INEA no Processo, porém não
possível estabelecer um prazo com
rigor.

Estudo temático para subsidiar
a proposta final do ZEEC,
relacionado ao levantamento e
análise dos projetos, programas
e implementação destes na RHI,
bem como definição de cenários e
plano de ação (economista, gestão
ou especialista em planejamento
publico).

Documentar com a Resolução de
criação do CBH e reuniões.

Devemos utilizar para diversas
reuniões e oficinas.

Relato das reuniões Associar com GEAM e comp 4.

Eventos

Indicador
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1A - Planejamento

Subcom-ponente

Workshops sobre Padrões de
qualidade ecológica para BIG

Assistente Técnico UGP

1.1.12

Publicação do Plano IEM
(Estudos temáticos)

1.1.9

1.1.11

Apoio as oficinas participativas
do ZEEC

1.1.8

Oficina IEM

Oficinas de apoio ao processo
de elaboração do ZEEC

1.1.7

1.1.10

3

Elaboração do Zoneamento
Econômico Ecológico Costeiro
-ZEEC

1.1.6

NA

1

41760

5

2

2

Ano previsto no
Prodoc

ID Atividade Atividades

Componente 1: Planejamento, Política e Fortalecimento Institucional

2016

2015

2016

2016

2015

2014- 2015

2014- 2015

Ano previsto para
execução

Contrato efetivado

Relato das reunião

pendente

realizado

Relato das reunião

Plano desenvolvido

Relatório de
moderação

Reuniões

ZEEC finalizado

Indicador

pendente

pendente

Nova

em andamento

em andamento

Status

NOVA ATIVIDADE (recurso
2014-2015 e 2016 retirado da
atividade 1.2.3)

CANCELADO uma que estaria
associado ao Plano IEM porém
ainda não está definida a
metodologia de elaboração
deste (não está associado no
PRODOC a nenhum OUTCOME ou
OUTPUT, não há recurso previsto.
Apenas é citado no anexo 3.

associado com 1.1.8

Recurso transferido de atividade
1.1.4 para a realização do plano
IEM, baseado nos PBH e no ZEEC

Atividade nova: contratação de
moderador e facilitador para
reuniões participativas para ZEEC

Não contempla moderação

Após 2015 deverá ser elaborado
o Plano de Ação do ZEEC. Sob
coordenação direta do INEA (fora
da UGP)

Comentário
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1B - Politica

Subcom-ponente

Apoio as Reunião do Comitê de Bacia Hidrográfica

Avaliação do quadro e análise das lacunas jurídicas
dos mandatos dos comitês de bacias costeiros (50%
GEF)

Estudos sobre politicas (Elaborar estudo adicional
sobre políticas a ser identificado no ano 1)

Elaborar um estudo de base para avaliar onde a
jurisdição existente a nível nacional, estadual e
municipal e os mandatos estão afetando a gestão
eficiente e regulamentação da produção e atividades
de conservação e afetando a «saúde» da BIG através
de sobreposições e/ou falhas nos mandatos (³)

Elaborar estudo e propor recomendações que
conduzam à criação de um sistema que permita
maricultura na BIG.- inclui plano de negócios

Criação de Normas Operacionais (NOPs) para
maricultura e aquicultura para o Estado do Rio de
Janeiro

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

NA

2014- 2015

2014

3,4

3

2015

2012

1,2

3,4

2

2016

2012

1

Elaborar um estudo de avaliação para determinar se
a legislação nacional e estadual prevê a possibilidade
de comitês de bacias hidrográficas atender zonas
costeiras e questões de qualidade ambiental (caso
contrário, propor soluções para expandir seus
mandatos).

1.2.1

1 ate 5

Ano previsto
para execução

Ano previsto
no Prodoc

ID Atividade Atividades

Componente 1: Planejamento, Política e Fortalecimento Institucional

parcialmente
realizado

nova

realizado

realizado

realizado

em andamento

realizado

Status

Normas criadas

Estudo
realizado

Estudo
realizado

Estudo
realizado

Decreto criação
CBH

Relato das
reunião

Estudo
realizado

Indicador

Falta passar pelo CONDIR e CONEMA

NOVA ATIVIDADE- apoio a realização de
estudos de viabilidade e plano de negócios
para maricultura na BIG (associado aos
atores PMAR, Fiperj, AMBIG.).

Recurso disponível para apoio UGP.

Executado pelo ZEEC (produto Felipe) e
estudo Gravina.

Realizado em estudos temáticos de
proposição da metodologia do ZEEC e PBH,
mas poderá ser complementado no ano de
2015 com estudos específicos

Atividade nova, não prevista no Prodoc. Na
terceira missão de monitoramento, FAO e
INEA aprovaram a contratação de apoio
técnico à UGP. Realizada pelo INEA.

documentar (verificar produto Gravina e
Resolução de formação do CBH) – Monique

Comentário
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1C - Fortalecimento
Institucional

Subcom-ponente
2,3

1 ate 5
1 ate 5

Curso IEM: Promover a capacitação com foco em:
(iii) fortalecer os «princípios” de IEM;

Promover a capacitação com foco em:
(iv) aprender com outras iniciativas de
implementação de abordagens de IEM.
(intercâmbio)

Promover a capacitação com foco em: (i) aumento
da capacidade do governo municipal para
implementar o licenciamento ambiental;

Promover a capacitação com foco em: (ii) SIG e
sua aplicação no planejamento ambiental

Manutenção da embarcação

Manutenção e seguro de veículos

Viagens nacionais

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1 ate 5

1,2

1,2

1,2

Ano previsto
no Prodoc

ID Atividade Atividades

Componente 1: Planejamento, Política e Fortalecimento Institucional

2016

2016

2016

2015

2013 e 2016

2015

2015

Ano previsto
para execução

rotina

rotina

em andamento

parcialmente
realizado

parcialmente
realizado

pendente

pendente

Status

relatórios de
viagens

Manutenção
executada

Manutenção
executada

Curso
executado

Curso
executado

Relato das
reunião

Relato das
reunião

Indicador

NOVA ATIVIDADE (com Recurso do Gef
provindo de «boat rental»)

Modificado para manutenção da
Lancha INEA (SEAP 08). Possivelmente
podemos alugar para atividades do
INEA e projeto (ex. RAP).

Ver com GEOPEA (Marie e Patrícia).
Proposta de capacitação dos parceiros
para utilização das bases do ZEEC

Carol documentar (entrar em contato
com PMAR para verificar quantas
licenças foram emitidas) buscar
informação com o inea sobre o cadastro
de angra no sistema de informação
INEA - novo indicador.

Definir com FAO e Ricardo

associado com 1.1.8.

Comentário
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2A Fortalecimento do
Mosaico Bocaina

Oficinas temáticas para UC

Oficinas Atores (Gestores UC, funcionários e
demais parceiros)

Oficinas e definição dos investimentos
subsequentes focados em questões de
causas comuns entre as UC que só podem ser
resolvidas através de um esforço abrangente
definido pelo conceito de mosaico.
Desenvolvimento de uma estratégia
financeira destinada a cobrir os custos da
Secretaria Executiva e canalizar recursos UC
selecionadas
Implementar mecanismo de sustentabilidade
financeira do MB
Elaboração/ revisão e implementação do
Plano de comunicação
Produção de flyers (UC e Mosaico)

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.11

2.1.10

2.1.9

2.1.8

2.1.7

2016

1 até 5

2014- 2015

2015

2016

2016

2014- 2015

2014

2016

2016

2014 - 2015

2016

1 até 5

não definido

não definido

3

1 ate 5

1 ate 5

1

1 ate 5

parcialmente
realizado

pendente

associado as atividades 2.1.2 e 2.1.4

3. Oficina para Plano de Proteção do MB

2. Segundo encontro de Gestores

integra: 1. Segundo encontro de populações tradicionais

2. Reuniões e oficinas do MB

Integra: 1. Oficinas e reuniões de Comitês Técnicos do MB

Oficinas
realizadas

BD desenvolvida
Recurso utilizado de 2.2.4

Mecanismo
Recurso transferido de 2.1.6.
implementado
Plano elaborado Associado as atividades 2.1.9

Mecanismo
definido

em andamento Publicações

pendente

pendente

pendente

Estratégia
de aplicação
definida

em andamento Oficinas
realizadas
pendente

O recurso previsto para o ano de 2015 é para execução das atividades
do Mosaico Bocaina relativas ao monitoramento de fauna, plano de
gestão de espécies exóticas e estudo jurídico. Para o ano de 2016 o
recurso está condicionado ao apoio na implementação do mecanismo de
sustentabilidade financeira do MB.
Após R.O transferindo 29000 para apoio UGP restará 34500)

Comentário

Plano elaborado Atividade associada a contratação de moderador e facilitador de oficinas

Contrato
efetivado

Projetos
executados

Indicador

em andamento Oficinas
realizadas

pendente

realizado

Ano previsto Ano previsto Status
no Prodoc
para execução
3,4,5
2016
pendente

Desenvolvimento de base de dados espacial CCS
para o Mosaico e UC
Oficina sobre gestão da RDS Aventureiro e RE 1

Fortalecer a capacidade operacional da
Secretaria do Mosaico Bocaina (Secretario
Executivo do Mosaico).
Elaborar Plano estratégico do Mosaico

2.1.1

2.1.6

Equipamentos e outros insumos para
atividades estratégicas e colaborativas do
Mosaico Bocaina

2.1.12

Subcomponente ID Atividade Atividades

Componente 2: Biodiversidade e Áreas Protegidas
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2B Fortalecimento
das UC Existentes

Subcomponente

Realizar campanhas públicas
destinadas a aumentar a consciência
e apoio às UC
Especialista legal (revisão de
documentos legais)

2.2.10

2.2.11

2.2.9

Visitas de intercâmbio para lideres
locais em outras UC da BIG
Apoio a facilitação das oficinas

Revisão dos atuais ou preparação de
novos planos de manejo (PEIG, PEC,
APA Tamoios, REJ)
Elaboração do Plano de Manejo
da APA marinha municipal da Baía
de Paraty, Paraty Mirim e Saco do
Mamangá
Recategorização do PE Marinho do
Aventueiro- ReBio Praia do Sul
Oficinas participativas para
preparação e implementação de
Planos de Manejo
Oficina para implementação e
integração de Planos de Manejo
Revisar os decretos legais onde
descrições pobres no passado
contribuíram para a incerteza jurídica
do estatuto de uma ou mais UC (APA
Marinha Municipal de Paraty)
Aumentar a presença de funcionários
nas UC (%)

2.2.8

2.2.7

2.2.6

2.2.5

2.2.4

2.2.3

2.2.2

2.2.1

ID Atividade Atividades

Componente 2: Biodiversidade e Áreas Protegidas

CCS – 1

1,2,3,4,5

1,2,3

1

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1

2013

2016

2014- 2015

2016

2016

2015 ATÉ
2016

2014 ATÉ
2016

2014

2016

realizado

em
andamento

em
andamento
pendente

realizado

em
andamento

pendente

pendente

realizado

pendente

Ano previsto Ano previsto Status
no Prodoc
para execução
2016
parcialmente
realizado

Oficinas
realizadas
Campanhas
realizadas

Incremento
de pessoal
(%)
No visitas

Oficinas
realizadas
decreto
publicado

Decreto
publicado
Oficinas
realizadas

Plano
elaborado

Planos
elaborados

Indicador

Atividade realizada pela Geget sem recurso do projeto
- revisão do decreto da APA Marinha de Paraty. Recurso
disponível

Verificar com DIBAP

Verificar com DIBAP- INEA já contratou esse profissional.

Atividade será relacionada ao Componente 4

Documentar com contratos (verificar com DIBAP)

Estudo realizado pelo INEA mas ainda não tramitado na
PMP e na CMP. Risco médio para a atividade pois está
relacionada exclusivamente com tramites políticos

Definir com gestores e DIBAP

Definir com gestores e DIBAP.

URGENTE - verificar com PMP se limites da UC foram
modificados em instrumento municipal legal. Risco médio
para a atividade pois está relacionada exclusivamente com
tramites políticos

Comentário
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2ª

2C - Criação
de Novas e/ou
Expansão das UC
Existentes na BIG

Subcomponente

Implementar campanha pública de informação
em planos de manejo (APA Municipal de Paraty,
Paraty-Mirim e Saco do Mamanguá)

Implementar campanha pública de informação
(ARIE Cataguás)

Elaborar e executar plano de incentivo a criação
de RPPN

Especialista em posse de terra (RPPN na BIG)

Campanha de sensibilização pública para criação
de RPPN

Material de divulgação e sensibilização para
proprietários de terra (RPPN na BIG)

Propiciar assistência jurídica aos proprietários
1
interessados em declarar reserva particular na BIG.

Fortalecimento e criação de UC municipais (revisão
jurídica, sobreposições, criação de conselhos
gestores, capacitação e subsídios para acessar
fundos)

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

2.3.11

Laptops e software ( Secretaria Executiva
Mosaico); Modem 3G, Data show ,Veículo MB

Estudos técnicos e legais para proposição de sítios
para criação de áreas Marinhas Protegidas

2.3.3

SPX

Especialista em Áreas Marinhas Protegidas

2.3.2

1,2,3,4,5

1

CCS - 1,2,3,4,5

1,2,3,4

1,2,3,4,5

1

1

CCS -4

CCS – 4

1,2,3,4,5

Realizar revisões de limites, planos de gestão e
declarações legais de AP existentes.

2.3.1

2014-2015

2016

Ano previsto Ano previsto
no Prodoc
para
execução

ID Atividade Atividades

Componente 2: Biodiversidade e Áreas Protegidas

realizado

pendente

pendente

pendente

pendente

pendente

pendente

pendente

pendente

realizado

realizado

em andamento

Status

será definido pela equipe INEA de RPPN URGENTE

será definido pela equipe INEA de RPPN URGENTE

será definido pela equipe INEA de RPPN URGENTE

será definido pela equipe INEA de RPPN URGENTE

Definir com PMAR (não há recurso porém temos disponível
para possível interesse)

URGENTE - verificar com PMP se limites da UC foram
modificados em instrumento municipal legal. Associado ao
plano de manejo (2.2.6)

Realizado pelo INEA- Recurso pode ser utilizado para
atividade 2.3.11

Realizado pelo INEA- Recurso pode ser utilizado para
atividade 2.3.11

Realizado pelo INEA- Recurso pode ser utilizado para
atividade 2.3.11

Comentário

equipamento
adquirido

Fortalecimento
de 4 Ucs
Municipais e
criação de 1
nova UC

Nova Atividade que será conduzida pela Superintendecia de Biodiversidade da SEA, associada ao Projeto
Pró-UC que buscará o fortalecimento das UC municipais
existentes na BIG e a proposição de pelo nemos uma
nova UC. Contemplará os resultados OUTC 2.2 e OUTP 2.5.
Atividades 2.2.11, 2.3.2 e 2.3.3 já foram realizadas pelo INEA.

Implementação será definido pela equipe INEA de RPPN URGENTE
da RPPN

Publicações

Campanha
realizada

Relatório
técnico

Plano
desenvolvido

campanha
desenvolvida

campanha
desenvolvida

Estudo
desenvolvido

Contrato
efetivado

Indicador
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3A - Análise e
Mitigação de Ameaças

Subcomponente

1
1,2,3,4
1,2

Elaboração plano de saneamento
de Angra dos Reis

Investimentos em infraestrutura
sanitária (saneamento Paraty)

Investimentos em infraestrutura
sanitária (Ilha Grande)

Investimentos em infraestrutura
sanitária (Angra dos Reis)

Elaboração e implementação de
piloto do projeto «blue flag»- PGA
NÁUTICO

Revisão da legislação ambiental
(Marinas)

Especialista em comunicação
(material de sensibilização pública
para marinas participantes)

3,4,5
Desenvolvimento de material
para campanha pública de
sensibilização para usuários de
Marinas: signs, spots de rádio, etc.

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

2014-2015

2,3

2015

2013

2016

2016

2016

2016

2014

2013

1

2

1

Elaboração do plano de
saneamento de Paraty

Ano previsto Ano previsto
no Prodoc
para execução

3.1.1

ID Atividade Atividades

Componente 3: Análise de Ameaças, Mitigação e Monitoramento

pendente

pendente

realizado

parcialmente
realizado

em andamento

em andamento

em andamento

em andamento

realizado

Status

Campanha
implantada

Campanha
elaborada

NOP aprovada

PGA elaborado e

Projetos implantados

Projetos implantados

Projetos implantados

Plano elaborado

Plano elaborado

Indicador

Proposta de expansão da campanha para o
turismo do setor náutico, incluindo cartilha de
conduta consciente do turismo náutico.

Proposta de expansão da campanha para o
turismo do setor náutico, incluindo cartilha
de conduta consciente do turismo náutico.
Turisangra, PMP, Ministério turismo, FNF

Sugestão de utilização do recurso para
financiamento de 2 cursos do PGA: 1operadores de marinas. 2 técnicos do INEA
(Estado todo).

Avaliar qualidade e documentar

Comentário
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3B - Monitoramento
e Sanções

Subcomponente

Oficina de planejamento
para promover programa de
monitoramento integrado do
ecossistema da BIG

Seminário para identificação de
indicadores de qualidade e saúde
ecológica da BIG

Curso de formação de
monitoramento de água (2 dias)

Curso de formação em fiscalização 1,2,3,4,5
ambiental (IEM e água)

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

Capacitação em monitoramento
da qualidade biológica da água
(3 dias)

Acordo sobre indicadores
de saúde ecológica da BIG e
estabelecimento da linha de base
do projeto no PY 1

3.2.3

3.2.8

Concepção de um programa de
monitoramento integrado do
ecossistema BIG

3.2.2

2014 - 2015

2012

2015

2012

Verificar

Verificar

CCS - 1,2,3,4,5 2015

Verificar

Verificar

realizado

pendente

realizado

parcialmente
realizado

Status

2015

CCS - 1,2,3,4,5 2015

1,2

1

2

1

Formação em fiscalização
ambiental (poluição em marinas)

3.2.1

2015

Ano previsto Ano previsto
no Prodoc
para execução

ID Atividade Atividades

Componente 3: Análise de Ameaças, Mitigação e Monitoramento

Proposta de ação- técnico para capacitar
membros da SUPBIG e demais parceiros e
executar analise das amostras de colimetria
(águas costeiras). US$ 14.000

Associado a atividade 3.2.13

Produto LB

Definir se teremos mais treinamentos: PEI,
treinamento de atendimento a emergências
(vazamento óleo). Helen e Ricardo definirão
estratégia das marinas para inclusão dessa
atividade.

Comentário

Monitoramento
executado

checar a modificação dessa atividade para
financiar Plano de monitoramento

Estado desenvolvido Especialista em biodiversidade terrestre (definir
indicadores, metodologia e T1). US$ 25000

Estado desenvolvido Especialista em biodiversidade marinha (definir
indicadores, metodologia, T0 e TdR para T1)

Oficina realizada

Oficina realizada

Acordo efetuado

Programa concebido

Curso realizado

Indicador
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3B - Monitoramento
e Sanções

Subcomponente

Monitoramento da biota marinha

Monitoramento dos sedimentos

Apoio técnico para
desenvolvimento de análises
espaciais (uso do solo).
Subsidios para monitoramento
ambiental e ZEEC

Proposição de indicadores para
monitoramento da «saúde» do
ecossistema da BIG

Projeto para incremento do
Monitoramento na BIG

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13

3.2.14

em andamento

Diversos

pendente

pendente

realizado

pendente

pendente

em andamento

2016

2015

2014

2016

2016

em andamento

Status

Viagens

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

Monitoramento da qualidade da
água doce

3.2.9

2016

Ano previsto Ano previsto
no Prodoc
para execução

ID Atividade Atividades

Componente 3: Análise de Ameaças, Mitigação e Monitoramento

Contrapartida, realizado pelo produto
monitoramento da qualidade ambiental
associado ao setor náutico (Helen irá
verificar)

Prioridade máxima- verificar se está sendo
feito (Marie vai ver com Leo)

Verificar periodicidade - acompanhamento
junto a GEAG (Helen e Luiz irão verificar os
relatórios)

Comentário

Relatório com
Indicadores
definidos

NOVA ATIVIDADE: Atividade necessária
para aferir o cumprimento da meta III
dos benefícios globais do Projeto que é
«Aumento na abundância de espécies
indicadoras e na diversidade de importância
global».

Recursos de «Monitoramento da Água Análise do fitoplâncton. Esta atividade
apoiará o ZEEC e as elaborações do Plano
de Bacias Hidrográficas e do plano de
monitoramento da água (USD 10.000)

Estado desenvolvido NOVA ATIVIDADE

Relatórios

Relatórios

Relatórios

Indicador
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Especialista em Conscientização
Pública

4.1.1

4B - Implementação
da Estratégia de
Comunicação Pública

Oficina de apoio a estratégia de
conscientização pública

Treinamento em monitoramento
sócio-ambiental

Especialista em monitoramento
Socioambiental

Formação de professores - Agenda
21

Aumento da capacidade de
monitores ambientais

Oficina para promoção de
artesanato

Facilitador em oficina de
capacitação em artesanato

Criação e capacitação no programa
de Coleta Seletiva

4.1.3

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

Publicação da estratégia de
Comunicação

Atividades

ID Atividade

4A - Estratégia de
4.1.2
Conscientização Pública

Subcomponente

Componente 4. Sensibilização Pública e Educação Ambiental

ATÉ AGOSTO

ATÉ DEZEMBRO 2015

SETEMBRODEZEMBRO 2014

ATÉ DEZEMBRO 2015

SETEMBRODEZEMBRO 2014

NOVEMBRO

ATÉ DEZEMBRO 2015

OUTUBRO 2014

Ano previsto no
Prodoc

2016

2014-2015

2014-2015

2014

2014-2015

NA

NA

2012

Ano previsto
para execução

pendente

pendente

pendente

em andamento

em andamento

pendente

pendente

pendente

Cancelado

realizado

Status

Municípios com
programa em
implementação

oficinas realizadas

oficinas realizadas

cursos de
capacitação
monitores
ambientais

Programa
implementado

Projeto executado

treinamento
efetuado

oficinas realizadas

PA publicada

PA elaborada

Indicador

Municípios necessitam aderir de fato o
programa

Definição do cronograma no final do mês
com GEAM

Definição do cronograma no final do mês
com GEAM

As atividades 4.2.1; 4.2.2; 4.2.5; 4.2.6 serão
associadas em um único Projeto conduzido
pela GEAM e Projeto para a valorização e
aprimoramento das iniciativas de práticas
sustentáveis e geração de renda das
comunidades tradicionais da BIG. Tema será
definido no segundo semestre de 2014 com
os beneficiários

Cancelado - Recurso utilizado para filmes

recurso disponível

Produto CZ

Comentário
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Evento de Curta Metragem

Design, multiplicação e disseminação
de materiais de CP, utilizando uma
variedade de mídia (filmes curtos,
panfletos, spots de rádio, etc)

Especialista para criação da identidade
visual do Projeto

Especialista em comunicação

Filme institucional

Câmera de Video e Câmera fotográfica

4.2.17

4.2.18

4.2.19

4.2.20

4.2.21

SPX

ATÉ AGOSTO

JANEIRO- SETEMBRO

ATÉ AGOSTO
JANEIRO- SETEMBRO

Criação de viveiros

4.2.13

ATÉ AGOSTO

Assistente para realizar concurso de
curta-metragem

Atividades na semana de Meio
Ambiente

4.2.12

Consultas à Universidades

Implementação de campanha para
turismo sustentável

4.2.11

JANEIRO- SETEMBRO

Capacitação para Fórum Popular

4.2.10

ATÉ AGOSTO

ATÉ AGOSTO

Ano previsto no
Prodoc

Especialista em curta-metragem

Capacitação de gestores ambientais

4.2.9

4.2.14
4B Implementação
4.2.15
da Estratégia de
Comunicação
4.2.16
Pública

Oficina de apoio à Agenda Água

Atividades

4.2.8

Subcomponente ID Atividade

Componente 4. Sensibilização Pública e Educação Ambiental

2012

2012

2013

2016

2015

2015

2016

2015

2016

2012

2016

2016

Ano previsto
para execução

realizado

realizado

em andamento

realizado

em andamento

pendente

pendente

pendente

pendente

em andamento

pendente

realizado

em andamento

pendente

Status

cameras adquiridas

filmes

plano operacional
executado

identidade definida

evento realizado

Projeto executado

Projeto executado

participação de
atividades da
semana do M.A.

Capanha
implementada

Cursos capacitação

Cursos de
capacitação para
gestores ambientais

Oficinas realizadas

Indicador

Atividade Nova- não estava prevista no PY1

Proposta para cancelar atividade

Associar aos gestores e com compomente 2
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Annex 4: Perfil do Membros da Equipe de
Avaliação de Meio Termo
Mary Dayse Kinzo
Pós-Doutora em Cooperação Internacional, John Hopkins University, Washington. Doutora em
Sociologia Política, Victoria University of Manchester, Inglaterra, Título da Tese: “Small Producers
and the State: Agriculture in the Amazon Frontier. Mestra em Sociologia, Universidade de Brasilia,
Brasil. Título da Tese: “Colonização e as Transformações na Estrutura de Classe: De Posseiros a
Colonos”. Graduação em Ciências Sociais, FMU, São Paulo. Graduação em Ciências Jurídicas, IESB,
Brasília, Monografia: “Direitos dos Povos Indígenas: Gestão Ambiental em Territórios Indígenas.

Consultora
MSc. Eng. Florestal, Bióloga MARISETE CATAPAN,
Mestre em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná, com graduação Ciências
Biológicas pela Universidade de Passo Fundo-RS. Ainda tem formação nos Standards da Rede
WWF para elaboração de projetos utilizando manejo adaptativo, com a metodologia “Padrões
Abertos para a Prática da Conservação”, Suíça, 2009; Seminário Internacional de Áreas Protegidas
na Universidade de Montana –USA em 2007; e, Curso de Manejo de Áreas Silvestres Tropicais, na
OET - Organización para Estudios Tropicales - Costa Rica, em 1999. Trabalhou na SPVS – Sociedade
de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental – SPVS como coordenadora de projeto,
no período de 1996 até 1999, Consultora do PNUD no IBAMA na Diretoria de Ecossistemas - no
período de 2000 a 2003, trabalhando com elaboração de projetos e planos de manejo de unidades
de conservação, no WWF–Brasil, como especialista em Áreas Protegidas do Programa Amazônia,
de 2005 até 2014. Atualmente é sócia-gerente da empresa de consultoria Árvore – Gestão
SócioAmbiental, que tem sua atuação focada no planejamento estratégico e monitoramento
de projetos sócio-ambientais e na facilitação de processos de diálogo para governança para a
implementação de projetos de conservação.
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Annex 5: Plano de Trabalho da AMT e Agenda de
Visitas de Campo – Projeto GCP/BRA/078/GFF
CGP/BRA 078/GEF
Gestão Integrada do Ecossistema da Baia da Ilha Grande
Plano de Trabalho
1.

Leitura e Análise de Documentos do Projeto
• Documento de Projeto (PRODOC)
• Termos de Referência (responsabilidades dos Consultores do Projeto)
• Relatório de Apresentação para a Avaliação
• METT
• Relatórios de Progresso ou Anuais
• Política Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)
• Relatório de Atividades do Projeto ou balanço de atividades e execução financeira de
2013-14
• Relatórios de Reuniões com Associações ou ONGs
• Relatórios das Coordenações do Projeto
• Visão geral das Áreas de Referência e seu desenvolvimento
• Atas de Reunião do Comitê Diretor (CD) do Projeto
• Boletins e Videos
• Relatórios Técnicos de Progresso dos componentes do Projeto BIG
• PIR 2011-12-13-14
• Instrumento METT
• Third-Party Cost-Sharing Agreement
• GEF/FAO - Guidance for Evaluation
• Atas de Reuniões Tripartite

2.

Coleta de Dados: Pesquisa de Campo

Viagem de Campo: Projeto BIG
• Rio de Janeiro: 21 - 27 de Novembro, incluindo as idas à Angra dos Reis e à Paratí.
• Elaboração de relatórios de campo, com análise das atividades desenvolvidas ou em
desenvolvimento.
• Relatório da reunião – briefing – 10 de Dezembro
Instituições Parceiras
• MMA
• ICMBio
• FAO
• INEA/Rio de Janeiro
Coleta de dados
• Identificação de fontes de informação:
(a) técnicos que trabalham ou trabalharam no Projeto;
(b) documentos relativos ao planejamento e formulação dos Planos de Manejo;
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(c) documentos relativos às etapas de formulação dos Planos
(d) documentos relativos às reuniões do Conselho Diretor
(e) outros documentos a serem coletados em campo
1) questões relativas à efetividade do monitoramento dos indicadores que mediam o
progresso do projeto;
2) questões de como se deu a participação da sociedade civil, ONGs e associações e de
stakeholders;
3) este projeto pode ser replicável para outras Áreas de conservação da biodiversidade
territorial e marinha?
4) Há vinculações com outros projetos ou programas?
5) Há possibilidade de incluir e incorporar parceiros à estes componentes em projetos
futuros? O que recomendaria?
6) Qual seu parecer sobre a sustentabilidade das ações do Projeto BIG?
7) Qual, em sua opinião, seria o papel catalítico ou de impulsionador dos objetivos do
Projeto?
8) Acha que o Projeto poderia ter uma correção em seu desenho ou em sua formulação?
9) Considera ser importante a disseminação dos resultados do Projeto?
10) Como considera o nível de participação da sociedade civil, ONGs ou grupos locais nas
discussões sobre a implementação dos componentes do Projeto?
11) Quais seriam, a seu ver, as melhores práticas e as piores práticas advindas da execução
do Projeto? E o impacto de seus resultados?
• A análise dos dados possibilitará levantar as descobertas e lições aprendidas pelo Projeto
e possibilitará também levantar as recomendações para políticas públicas ambientais e
territoriais em áreas da Baia de Ilha Grande.
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Buscar também responder às questões de Avaliação de Meio Termo
(Documento “Office Evaluation - TOR)
Questões
1) Relevância: Como se relaciona o projeto com os objetivos principais da área de interesse do
GEF (conservação da biodiversidade) e com as prioridades ambientais e de desenvolvimento a
nível local, regional e nacional?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
2) Efetividade: Em que medida se tem alcançado os resultados e objetivos previstos do Projeto?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
3) Eficiência: O Projeto tem tido implementação de maneira eficiente em conformidade com as
normas e os estandares internacionais e nacionais?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
4) Sustentabilidade: Em que medida há riscos financeiros, institucionais, socioeconômicos ou
ambientais para sustentar os resultados do Projeto a longo prazo?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
5) Impacto: Há indícios de que o Projeto tenha contribuído para reduzir a tensão ambiental ou
melhorar o estado ecológico, ou que tenha permitido avanços para esses resultados?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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Questionário a ser discutido com o Coordenador Técnico do Projeto BIG e
com os Participantes de sua execução, incluindo pessoal da FAO
Questionário a ser aplicado junto às Coordenações Regionais e Organizações
Não-Governamentais
Nome: ...........................................................................................................................................................................
Função: .........................................................................................................................................................................
Instituição e/ou Organização: ............................................................................................................................
Data: ..............................................................................................................................................................................
1) Na visão do Sr (a) como é realizada a gestão de sua área de atuação? Ela é boa ou não? Podia
ser melhor? Em quê ou como?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
2) Como o Sr (a) descreveria a experiência de gestão de uma área de Mosáico? Quais as principais
atividades desenvolvidas? Como vocês se articulam?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
3) As instituições parceiras têm atuado diretamente junto às bases, ou seja, participado das
discussões/resoluções dos problemas da área de atuação?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
4) Na sua visão como tem sido a participação dos demais componentes do Comitê Diretor do
Projeto, isto é do arranjo institucional no processo de gestão da área?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
5) Para o Sr (a) quais são os limitantes/dificuldades para efetivar uma gestão que tem como
objetivo conciliar o questões culturais com desenvolvimento sustentável nas áreas da Baia da Ilha
Grande? Quais os aspectos que podem melhorar nesta gestão?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
6) Na sua visão, o arranjo institucional que implementa o Projeto BIG tem conseguido
gradativamente alcançar os objetivos propostos? Por quê?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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7) Na sua opinião, os instrumentos de gestão existentes (Plano de Manejo e outros) tem contribuído
para os objetivos do Projeto? Quais as suas maiores vantagens e em que poderia ser melhorado?
Como?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
8) A população Quilombolas da área foi envolvida na elaboração ou na revisão dos Planos? De
que forma isso ocorreu?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
9) Como se deu as capacitações para a melhoria da gestão das organizações locais e para um
maior fortalecimento das organizações e no empoderamento da população?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
10) Como o Sr (a) vê a atuação e influência das demais organizações (não integrantes do Conselho)
na gestão?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Questionário a ser aplicado junto à Comunidade
Nome: ...........................................................................................................................................................................
AR: ..................................................................................... Data: ..............................................................................
1) Na visão do Sr (a) como é realizada a gestão de sua Área de Atuação? É boa ou não? Podia ser
melhor? Em quê ou como?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
2) Como vocês contribuem ou participam na gestão da APP ou UC?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
3) Como o Sr (a) vê a atuação e a influência das organizações locais na gestão? Quais as organizações
que a seu ver são as mais importantes na gestão? Elas contribuem para o desenvolvimento da
área e das unidades de conservação?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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4) Na sua opinião, quais os aspectos que mais dificultam a gestão da Área? Quais as que mais
facilitam?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
5) O que o Sr (a) acha das regras que existem para o uso dos recursos, como os Planos de Gestão
e de Manejo? Estas regras têm servido para melhorar a vida da população? O que melhorou e o
que piorou?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
6) O Sr (a) acha que os planos poderiam ser melhores e atender melhor as necessidades das
populações? O que vocês poderiam fazer para influir nisso?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
7) Vocês foram convidados para participar da elaboração dos planos? Vocês conseguiram
participar e como participaram?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
8) Vocês acham que as opiniões de vocês foram consideradas no documento final desses planos?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
9) De tudo que vem acontecendo em relação à Baia da Ilha Grande, o que vocês mais gostam e o
que menos gostam?
.........................................................................................................................................................................
10) Aqui na Área existe algum conflito com os vizinhos do entorno ou da Unidade de Conservação?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
11) Na sua opinião, como é possível o desenvolvimento de meios de vida sustentáveis da Área com
a conservação dos recursos naturais?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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AGENDA DE VISITAS DE CAMPO – PROJETO BRA/078
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Annex 6: Lista de entrevistados
Nome

Cargo

Relaçãoo com o
projeto

Rosa Formiga Jhonson

Diretora da Diretoria de Águas e Territórios
DIGAT/ INEA

Ponto Focal do
Projeto pelo INEA ,
coordenada todos os
componentes

Júlio Avelar

Ex-Superintendente da Superintendência do INEA para
Baia de Ilha Grande – Angra dos Reis

Componente 1, 2 e 3

Carlos kazuo J. Tomaki

Presidente da associação de maricultores da BIG e membro
do Comitê de Bacias (classificado como usuário).

Componente 2 e 3

Ricardo Toledo

Sub Secretário de Meio Ambiente - Prefeitura Angra dos
Reis.

Componente 1, 2 e 3

Alexandre Guilherme
Oliveira Silva

Presidente do CODIG (Conselho de Defesa da Ilha Grande
(CODIG), Diretor do Comitê da Bacia Hidrográfica da BIG,
Comitê Coordenador do Mosaico Bocaína.

Componentes 1 e 2

(1)Júlio Magno

1) Secretario de Pesca da Prefeitura Municipal de Angra
dos Reis – SMAR;
(2) Sub secretário de Pesca e Aquicultura
(3) Técnico da Secretaria de Pesca e Aquicultura

Componente 1

Chefe da ESEC Tamoios;

Componente 2 e 3

(2)Ronaldo Souza
(3)André Araújo
Régis Pinto de Lima;
Eduardo Godoy

Analista ambiental.

Felipe Spina

Secretario Executivo do Conselho do Mosaico da Bocaina

Componente 2

Rodrigo Rocha

Gestor da Reserva Ecológica da Juatinga - INEA

Componente 2 e 4

Vagner do Nascimento
(Vaguinho)

AMOQ Associação dos Morados do
Quilombo do Campinho

Componente 2

Cristiane P.A. Mendes

INEA- Gestora Parque Estadual do Cunhambebe

Componente 2

Vagner do Nascimento

Representante do Fórum das Comunidades Tradicionais.

Juliana Marcondes
Bussolotti

Associação Cunhambebe da Ilha Anchieta – ACIA
Professora Universidade Taubaté – Centro de Educação a
Distância.

(1) Geisy Leopoldo

Gerência de Educação Ambiental –
GEAM -INEA
(1) Gerente de Educação Ambiental

(2) Glauber Carvalhosa

Componente 1

(2) Chefe de serviço
Leonardo Silva
Fernandes

Diretoria de Gestão das Águas e do Território Gerência de Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos
Chefe de Serviço do Gerco
- INEA –

Componente 1

Lucia Barbosa
Rodrigues Ribeiro

Assessora técnica da Vice-Presidência
Ponto focal para as Superintendências
Suplente do INEA no Conselho Estadual de Meio Ambiente

Apoia todo o projeto

Klaus Peters (Cacau)

BR Marinas ;
Vice-presidente do Sindicato Estadual Patronal de Marinas;
Participante e fomentador do Fórum Náutico Fluminense

Componente 3

Silvia Marie Ikemoto

Gerência dos Instrumentos de Gerenciamento Territorial
– GGTE
Gerente da Unidade

Apoia todo o projeto

(1) Ricardo Voivodic
(2) Helen Rolim
(3) Luiz
(4) Karine

(1) Diretor Nacional do Projeto
Equipe técnica:
(2) Coordenadora do Projeto e bióloga marinha
(3) Oceanógrafo
(4) Geografa

Todos os
componentes do
Projeto
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