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“Este trabalho foi elaborado com recursos do Termo de Compromisso com o IBAMA
SEI 1777032 como parte da compensação ambiental para adequação das plataformas
marítimas de produção da Petrobrás em relação ao descarte de água de produção,
conforme conteúdo constante do Processo IBAMA 02001.000128/2018-26”.
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Apresentação
O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF Mar é coordenado pelo
Ministério do Meio Ambiente e implementado por meio de uma parceria técnico
financeira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo financiado
com recursos do Global Environment Facility (GEF), por meio do Banco Mundial, e
recursos provenientes do Termo de Compromisso com o IBAMA SEI 1777032 como
parte da compensação ambiental para adequação das plataformas marítimas de
produção da Petrobrás em relação ao descarte de água de produção, conforme
conteúdo constante do Processo IBAMA 02001.000128/2018-26.
Dentro desse contexto, foram selecionados 6 subprojetos de Integração com as
Comunidades na região do Sul da Bahia, por meio das Chamadas 003/2018 e
001/2019 do FUNBIO. Nesse sentido, os subprojetos selecionados foram “RESEX
PARA SEMPRE – Protagonismo e empoderamento comunitário na Resex de
Canavieiras”, “Aliança Solidária: uma ação econômica e socioambiental na Reserva
Extrativista de Cassurubá”, “Projeto de Integração e Fortalecimento da Resex
Corumbau”, “Integra Abrolhos – Integração e fortalecimento comunitário e
territorial para a conservação dos recursos naturais das Resex Marinha e Costeira
da região dos Abrolhos no sul da Bahia”, cuja execução técnica e financeira é de
responsabilidade das Associações Comunitárias e “Turismo de Base Comunitária
como opção para o desenvolvimento sustentável na região do Parque Nacional
Marinho dos Abrolhos – PARNAM dos Abrolhos e entorno” e “Estratégias de
Educomunicação Popular para apoio na implementação de Unidades de
Conservação na região dos Abrolhos” nos quais a gestão financeira é de
responsabilidade do FUNBIO.
Sendo assim, o objetivo da presente consultoria é o apoio à implementação de
atividades e monitoramento da execução dos subprojetos voltados para o
fortalecimento de organizações locais envolvidas na gestão das unidades de
conservação apoiadas pelo Projeto GEF Mar na região do sul da Bahia. No entanto,
em virtude ao Termo de Referência (TDR) Nº 2019.0108.00040-1 este Relatório
consolida as seguintes informações:
Sistematização das atividades e eventos realizados no período;
Análise do andamento do subprojeto em relação ao planejado;
Propostas de melhorias (quando pertinente);
Resultados sistematizados das atividades, eventos, oficinas e reuniões
realizados no período;
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Resultados e informações sobre busca de editais e na elaboração de
projetos complementares aos Subprojetos;
Identificação dos atores envolvidos nas ações do subprojeto e associações
interessadas em dar continuidade às atividades desenvolvidas;
Identificação de lacunas de capacitação para o pleno envolvimento dos
atores locais na execução do subprojeto;
Informações sobre o desempenho financeiro – prestação de contas dos
subprojetos.
Dentro desse contexto, o presente formulário apresenta as principais atividades
acompanhadas e monitoradas durante os primeiros 240 dias após a assinatura do
contrato, no período entre 28 de dezembro de 2019 a 26 de março de 2020.
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1. Subprojeto INTEGRA ABROLHOS
1.1.

Atores e atividades do subprojeto

O Projeto “INTEGRA ABROLHOS: Integração e Fortalecimento Comunitário e
territorial para a conservação dos recursos naturais das RESEX Marinhas e
Costeiras na região dos Abrolhos no Sul da Bahia” é de responsabilidade
técnica, operacional e financeira da Associação Mãe dos Extrativistas da RESEX
de Canavieiras – AMEX, CNPJ 11.314.360/0001-84. A AMEX recebeu primeiro
desembolso no dia 07/05/2019, logo, até a presente data o projeto completou
aproximadamente 322 dias de execução.
A proposta abrange todo o território das UCs federais do Sul da Bahia,
incorporando a RESEX Cassurubá, Canavieiras, Corumbau e PARNAM Abrolhos,
além de envolver indiretamente a APA Ponta da Baleia Abrolhos, de âmbito
estadual. Dentro desse contexto, as atividades que foram planejadas para
cumprir com o objetivo central de integração entre as UCs seguem listadas na
Tabela 1.
Tabela 1: Sistematização das atividades e cronograma do subprojeto INTEGRA ABROLHOS, elaboração autoral.

ATIVIDADES

QUANDO

A111 Seminários Estaduais

Meses 3 e 15

A112 – Reuniões da CONFREM

Meses 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24

A113 – Intercâmbios temáticos

Meses 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 e 22

A114 – Oficinas de formação

Meses 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 e 23

A211 – Oficinas de formação Rede de
Mulheres
A212 – Encontro de articulação e
planejamento da Rede de Mulheres

Meses 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 e 22

Meses 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 e 22
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A411 – Encontro de Jovens

1.2.

Mês 11

Sistematização das atividades e eventos realizados no período

Durante o período de vigência deste relatório o projeto executou a Oficina de
Alinhamento dos Subprojetos GEFMAR de Integração com as Comunidades no
Sul da Bahia, que ocorreu durante os dias 13 a 15 de fevereiro de 2020, em
Caravelas/BA. O principal objetivo do evento foi proporcionar o alinhamento
entre as coordenações dos subprojetos GEF MAR de integração com as
comunidades no Sul da Bahia, afim de possibilitar a troca de informações sobre
as atividades, planejamentos e estratégias para alcançar os objetivos
esperados. Além disso, discutir sobre os impactos do petróleo na vida das
comunidades tradicionais e o replanejamento/retomada das atividades
Figura 1: Programação da Oficina de Alinhamento.
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É importante enfatizar que essa oficina foi pensada desde os primeiros passos
da consultoria, nos quais, considerei que seria fundamental que a coordenação
dos subprojetos conhecessem as demais propostas e alinhassem as linhas de
ações comuns, de maneira a otimizar os recursos e garantir a integração entre
as RESEXs. Entretanto, de maneira coletiva com a coordenação do Projeto
Integra Abrolhos, organizamos tal evento com recursos do projeto, por meio da
Atividade A114.
A Oficina contou com a participação de 35 pessoas, garantindo o envolvimento
de representantes das 4 RESEXs, APA Ponta da Baleia Abrolhos, Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Grupo Mulheres em
Ação, Conecta Juventude, CONFREM, APESCA, AMTM, APAACD, ArteManha,
AMPBC, Colônia Z25, ACS, AMEX, Rede de Mulheres Extrativistas da Bahia. Com
o uso de metodologias participativas, o evento alcançou todos seus objetivos
propostos e ainda proporcionou diversos momentos de interação entre as
diferentes comunidades do Sul da Bahia.
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Os registros da Oficina seguem em anexo a este documento e a Tabela 2
demonstra quais foram os encaminhamentos acordados durante a oficina para
os próximos meses dos subprojetos.
Figura 2: Registro da Oficina de Alinhamento, arquivo pessoal.

Tabela 2: Sistematização dos encaminhamentos acordados na Oficina de Alinhamento.

ENCAMINHAMENTOS OFICINA DE ALINHAMENTO
Encontro para a discussão sobre o TBC
Trabalhar o pertencimento dos jovens nas oficinas de educomunicação
Alinhamento entre o Projeto Integra Abrolhos e Educomunicação Popular
Possibilidade de criar uma Rede de TBC no Sul da Bahia, reunião para debater o TBC
no dia 03/03/2020, integrar os intercâmbios
Garantir o envolvimento de todas as RESEX nos eventos das Redes de Mulheres e
promover a interação entre o esporte e cultura para a mobilização dos jovens
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Capacitação Inicial sobre Design Gráfico anterior às Oficinas do Projeto de
Educomunicação e identificar os materiais comuns a serem comprados para
escolher o mesmo fornecedor
Grande Encontro das 4 RESEXs – Data: 24, 25 e 26 de Julho
Reunião da COFREM, em Salvador - Data: 23 e 24 de Março
Oficina da Rede de Mulheres na Baía de Iguape – Data: 20 e 21 de Abril.

Com o intuito de dar sequência aos encaminhamentos da Oficina, a AMEX
organizou a Atividade A112, que consiste nas Reuniões da CONFREM, que teria
como principal objetivo o planejamento do Grande Encontro. Tal evento estava
planejado para ocorrer durante os dias 23 a 25/03 em Salvador, porém teve que
ser adiado devido a pandemia do COVID-19.

1.3.

Análise do andamento do projeto

O período de duração deste Formulário contou com uma série de fatores
externos, que serão listados a seguir, e que influenciaram diretamente na
execução das atividades planejadas para este período.
A coincidência com o período de recesso foi considerada como um fator
externo que inviabilizou a realização das atividades, uma vez que, durante o
período de “Natal” e “Ano Novo” a mobilização para as atividades torna-se um
fator de grande desafio, pois as festividades fazem parte da vida das
comunidades tradicionais e da população local. Outro fator foi que durante o
verão (dezembro, janeiro e fevereiro) muitas comunidades ficam envolvidas
com o atendimento ao turista, fornecendo pescado, trabalhando como guias,
condutores de turismo, etc. O que pode ser um fator de desmobilização para
as atividades. Por fim, a pandemia do COVID-19 fez com que as Prefeituras
Municipais do Sul da Bahia decretassem normativas que proíbem a realização
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de atividades presenciais com mais de 20 pessoas. Fato que influenciou no
adiamento da Atividade A112.
Apesar de todos os fatores externos elencados anteriormente, a AMEX
mantém um bom desempenho financeiro e operacional do projeto. A
coordenação conta com o apoio de auxiliares administrativos que apoiam na
organização das atividades, bem como na prestação de contas, o que beneficia
a execução do projeto. Além disso, a AMEX possui uma organização
interinstitucional exemplar, conduzindo a tomada de decisão acerca das
atividades do projeto de maneira coletiva e participativa.
O projeto segue com atraso no seu cronograma de atividades, mas tal fato é
fortemente influenciado pelos fatores externos citados anteriormente. Após o
término da pandemia covid-19, será necessário uma nova reunião para o
replanejamento das atividades.
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Tabela 3: Planilha de monitoramento e avaliação do Projeto Integra Abrolhos.1

Projeto
Execução Financeira

A12. Reuniões Estaduais de
Lideranças - CONFREM

ATIVIDADES

1

Projeto Integra Abrolhos
AMEX
MONITORAMENTO FINANCEIRO
Uso dos recursos?

O objetivo foi capacitar, formar, e
fortalecer lideranças comunitárias das
três Reservas Extrativistas e entorno
do PARNAM Abrolhos e APA Ponta da
Baleia.

R$50.000,00
R$27.370,00
R$22.630,00

PLANEJADO

EXECUTADO

MONITORAMENTO DE
DESEMPENHO
O que foi feito?

MONITORAMENTO DE
IMPACTOS
O que mudou?
Os resultados esperados foram
proporcionar o processo sócio
educacional das lideranças para
atuar de forma integrada visando o
fortalecimento da gestão das UCs.

As
reuniões
proporcionam
Até o período de vigência deste momentos de discussão acerca dos
relatório,
aproximadamente
26 projetos e de planejamento de
eventos regionais, como o Grande
pessoas foram envolvidas nas 4 Encontro Extrativista. A AMEX
Reuniões Estaduais de Lideranças da busca realizar a organização de
CONFREM, que aconteceram em todas as atividades de maneira
Salvador.
coletiva, visando o processo
formativo de todos os participantes.

SALDO

Como essa planilha foi criada no período de vigência deste relatório, ela contém informações de todas as atividades executadas até o momento.
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A13. Realização de intercâmbios
temáticos
A14. Realização de oficinas de
capacitação e formação nas
Comunidades

O objetivo foi capacitar, formar, e
fortalecer lideranças comunitárias das
três Reservas Extrativistas e entorno
do PARNAM Abrolhos e APA Ponta da
Baleia.

R$49.620,0
0
R$14.400,0
0

R$35.220,0
0

PLANEJADO

EXECUTADO

Foi realizado 1 intercâmbio em Brasília, Os intercâmbios se consolidam
que aconteceu no período de 12 a 16 de como oportunidades importantes
para a integração entre outras
agosto de 2019, envolvendo 12 comunidades, a vivência em outra
extrativistas das comunidades de cidade/comunidade. Dentro desse
Atalaia, Puxim da Praia, Puxim do Sul e contexto, eles proporcionam os
Canavieiras.
momentos
de
formação
e
contribuem para a integração
intercomunitária.
O objetivo foi capacitar, formar, e Os resultados esperados foram de
fortalecer lideranças comunitárias das proporcionar o processo sócio
três Reservas Extrativistas e entorno educacional das lideranças para
do PARNAM Abrolhos e APA Ponta da atuar de forma integrada visando o
Baleia.
fortalecimento da gestão das UCs.

SALDO

R$29.930,00
R$10.370,00

Até o presente momento foram Durante as Oficinas, foi construída
realizadas
2
Oficinas,
que coletivamente uma programação,
aconteceram no período de 05 e 06/06 com a elaboração de uma cartilha
e de 18 a 19/10/2019. Sequencialmente legislação ambiental e direitos dos
na Comunidade de Atalaia (RESEX povos tradicionais. Além disso, os
Canavieiras) e Quilombo Caonge extrativistas foram capacitados
(RESEX Baía de Iguape). Ao total foram sobre criação de ostras e
valorização cultural quilombola.
envolvidos 44 participantes nas Alcançando
os
resultados
oficinas.
esperados.

R$19.560,00

PLANEJADO

EXECUTADO

Resultados esperados foram de
proporcionar o processo sócio
educacional das lideranças para
atuar de forma integrada visando o
fortalecimento da gestão das UCs.

SALDO
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A22. Oficinais da Rede de Mulheres para formação
política

R$39.200,00
R$20.290,10

Ocorreram 3 Oficinas da Rede de
Mulheres, que envolveram o total de
120
mulheres.
Os
eventos
aconteceram nas Comunidades de
Atalaia (RESEX Canavieiras), Barra de
Caravelas (RESEX Cassurubá) e
Cumuruxatiba (RESEX Corumbau).

R$18.909,90

PLANEJADO

EXECUTADO

O objetivo desta atividade é de
melhorar e fortalecer a participação
das mulheres nos processos de
organização social nos espaços de
construção dialógica e gestão das UCs.

SALDO
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Ampliação do protagonismo das
mulheres nas comunidades e nos
espaços de gestão das UCs.
As
Oficinas
proporcionam
momentos de formação para as
partícipes, que envolvem temas
como saúde da mulher, valorização
da cultura, papel da pescadora,
agroecologia e a violência contra a
mulher. Foram produzidos materiais
como Cartas de Repúdio. As oficinas
são
fundamentais
para
a
disseminação dos direitos das
mulheres,
bem
como
a
sensibilização para as boas práticas
na saúde.
Os relatos demonstram que as
Oficinas transformam a realidade e
contribuem para a transmissão de
conhecimento e valorização da
cultura local.

A51. Aquisição de materiais e
equipamentos necessários a boa
implementação do projeto
A52. Contratação de
pessoal e pagamento de
despesas correntes

O objetivo é de adquirir materiais e
equipamentos para fortalecer a gestão
das organizações comunitárias e do
projeto.

R$27.600,00

Viabilizar a operacionalidade da
execução do projeto como
aprendizado e assim fortalecer as
organizações comunitárias.

R$11.195,00

No período de vigência deste relatório

R$16.405,00

foram adquiridos 05 notebooks.
PLANEJADO

EXECUTADO

SALDO

O objetivo esperado é a aquisição de
materiais e equipamentos para
fortalecer a gestão das organizações
comunitárias e do projeto.

R$169.400,00
R$47.200,00

Além do pagamento das despesas
mensais (água, luz, etc.), a AMEX A
contratação
do
auxiliar
contratou um MEI para a prestação de administrativo foi essencial para a
serviços administrativos.
excelência na gestão do projeto. A
profissional apoia na organização
das atividades e na prestação de
contas, o que contribui para o
alcance dos objetivos propostos.

R$122.200,00

PLANEJADO

EXECUTADO

A aquisição dos notebooks foi
fundamental
para
o
bom
desempenho do projeto, uma vez
que, eles são utilizados para a
organização das atividades e
prestação de contas. Viabilizando a
excelência na execução das
atividades. Além disso, 01 notebook
foi emprestado para a APAACD
enquanto ela não adquiria a própria
máquina, o que demonstra a união e
integração entre as Associações
proponentes.
Os resultados esperados são
viabilizar a operacionalidade da
execução do projeto como
aprendizado e assim fortalecer as
organizações comunitárias.

SALDO
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2. Subprojeto RESEX PARA SEMPRE
2.1.

Atores e atividades do subprojeto

O Projeto “RESEX PARA SEMPRE: Protagonismo e empoderamento
comunitário da RESEX de Canavieiras” é de responsabilidade técnica,
operacional e financeira da Associação dos Pescadores de Poxim do Sul – APPS,
CNPJ 02.487.523/0001-30. A APPS recebeu primeiro desembolso no dia
09/07/2019, logo até a presente data deste relatório tal projeto completou
aproximadamente 258 dias de execução.
Dentro desse contexto, o projeto RESEX PARA SEMPRE planejou as atividades
listadas a seguir na Tabela 4.
Tabela 4: Sistematização das atividades planejadas do subprojeto RESEX PARA SEMPRE, elaboração autoral.

ATIVIDADES

QUANDO

A111 Capacitação Políticas Públicas

Meses 7, 10, 18 e 21

A112 – Capacitação Direito e Meio
Ambiente
A113 – Intercâmbios temáticos
A114 – Articulação de representantes
comunitários
A211 – Capacitação para jovens
audiovisuais

Meses 9, 11, 17 e 20
Meses 6 e 16
Meses 12 e 20

Meses 6 e 20

A212 – Capacitação para mulheres

Meses 3 e 15

A213 – Oficina saúde da mulher

Meses 7 e 17

A214 – Capacitação em confecção de
artesanatos e serigrafia
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Mês 11

A215 – Organização do festival
cultural da RESEX
A311 – Capacitação em TBC
A312 – Capacitação para guias de
ecoturismo

2.2.

Mês 5
Mês 8
Mês 11

Sistematização das atividades e eventos realizados no período

Durante o período de vigência deste relatório a Associação dos Pescadores de
Puxim do Sul realizou o 1º Festival Atalaia Cultural, que ocorreu durante o
período de 21 a 24 de fevereiro de 2020 na comunidade de Atalaia. Tal evento
contou com a participação de representantes das comunidades da RESEX
Canavieiras e aconteceu na Comunidade Ilha de Atalaia, na Praça Santo
Antônio.
Figura 3: Registro do Festival Atalaia Cultural, cedido por Gabriel Santos.
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O evento foi pensado como uma estratégia para a geração de renda das
comunidades tradicionais da RESEX no momento pós derramamento do
petróleo nas praias do Nordeste. Contudo, é importante enfatizar que nesse
período muitos pescadores(as) e marisqueiras apresentaram muitas
dificuldades na comercialização do pescado, logo o festival serviu como uma
oportunidade para a geração de renda frente a esse cenário.
O 1º Festival Atalaia Cultural contou com a exposição fotográfica intitulada de
Retratos de Uma História, contação de histórias da comunidade, apresentações
culturais, feira de artesanato, com a comercialização de produtos extrativistas,
pescados e da culinária local.

2.3.

Análise do andamento do projeto

Este projeto, assim como os demais, sofreu fortemente com os impactos dos
fatores externos, o que atrasou o seu cronograma de atividades. Os impactos
socioambientais negativos do petróleo nas praias e manguezais ainda é sentido
pelas comunidades, sendo que, pouco se sabe sobre os efeitos na saúde e na
qualidade do pescado. Dentre os inúmeros impactos na saúde, os pescadores
relatam que a sensação de impotência e a pressão psicológica foram
ressaltados com elevada frequência. Além disso, o projeto previa para o dia 08
de março um evento sobre a Lei Maria da Penha, mas que precisou ser adiado
devido a pandemia do covid-19 que afetou todo o país.
A APPS apresenta boas condições para a execução administrativa, operacional
e financeira para a gestão do projeto. A equipe de gestão apresenta um bom
relacionamento interpessoal e possui a Planilha de Conciliação Bancária como
um instrumento de controle fiscal, extrapolando as exigências do FUNBIO.

Página 19 de 156

Ao compreender a influência dos fatores externos, uma sequência de reuniões
com a equipe de gestão para o apoio na prestação de contas, (re)planejamento
do cronograma de atividades e demais pautas estavam agendadas para a
semana do dia 22 a 28 de março. Porém com a determinação de estado de
emergência nos municípios do Sul da Bahia, devido a pandemia COVID-19,
tiveram que ser adiadas.
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Tabela 5: Planilha de Monitoramento e Avaliação do Projeto Resex Para Sempre.

Projeto
Execução Financeira

Projeto RESEX PARA SEMPRE
APPS
MONITORAMENTO FINANCEIRO
Uso dos recursos?

A13. Realização de intercâmbios

ATIVIDADES

2

MONITORAMENTO DE
DESEMPENHO
O que foi feito?

O objetivo da presente atividade é de Espera-se ter aproximadamente
capacitar e fortalecer lideranças 2002
lideranças
comunitárias
comunitárias.
capacitadas
promovendo
seu
protagonismo na garantia de
direitos e a conservação ambiental.
5 intercâmbios

R$26.800,00

R$9.660,00

15 extrativistas envolvidos
R$17.140,00

PLANEJADO

EXECUTADO

MONITORAMENTO DE
IMPACTOS
O que mudou?

Foram realizados intercâmbios na
Comunidade de Cumuruxatiba (RESEX
Corumbau), na Chapada Diamantina
(Território Indígena Papaya), em Lima,
Sergipe e Itabuna.

SALDO

Número esperado para todas as tarefas da Atividade A1.
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Os intercâmbios permitiram a
vivência entre as comunidades
tradicionais, troca muito rica que
não pode ser quantificada ou
mensurada. Essas oportunidades se
constituem
como
espaços
educativos/formativos para as
comunidades.
Até o momento nesta atividade
foram envolvidos 15 extrativistas.

A22. Capacitação para mulheres
- articulação e
representatividade
A33. Estruturação operadora
de turismo

O objetivo da atividade é de fortalecer O resultado esperado foram jovens
o Protagonismo de Jovens e Mulheres. e mulheres participando ativamente
das
reuniões
do
Conselho
Deliberativo,
das
organizações
05 Capacitações
comunitárias.

R$29.000,00
R$4.000,00

103 Mulheres
R$25.000,00

PLANEJADO

EXECUTADO

20 Homens

SALDO

R$15.100,00

Até o período de vigência deste
relatório
a
APPS
adquiriu
equipamentos de fotografia e de A aquisição dos equipamentos é
informática para a estruturação da fundamental para a estruturação do
Operadora de Turismo de Base TBC na RESEX Canavieiras.
Comunitária.

R$6.668,32

R$8.431,68

PLANEJADO

EXECUTADO

As
oficinas
ocorreram
nas
comunidades de Belmonte, Puxim do
Sul, Oiticica, Canavieiras e Campinhos.
O período de execução foi entre 15 e 19
de julho de 2019.
O objetivo desta atividade foi de
implementar experiências de Turismo
de Base Comunitária.

Todas as capacitações foram
organizadas e executadas de
maneira participativas, desde o
planejamento da programação. O
principal tema foi a assessoria
jurídica sobre o seguro defeso e
aposentadoria da mulher. Mais de
120 pessoas participaram das
capacitações.
O principal resultado esperado foi
de
criar
capacidade
de
implementação de alternativas de
renda sustentável com valorização
da cultura das famílias extrativistas.

SALDO
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A41. Aquisição de materiais,
equipamentos, serviços e
contratações

O principal objetivo da presente O resultado esperado é possibilitar
atividade é o de fortalecimento das o bom funcionamento do projeto.
organizações comunitárias.
Logo, a contratação do serviço de
auxiliar
administrativo
foi
Foram adquiridos os seguintes fundamental para a excelência na
equipamentos:
gestão do projeto, uma vez que, a
Bebedouro
profissional apoiou tanto na
Materiais de escritório
organização das atividades, bem
Mochilas
como na prestação de contas.
Móveis e utensílios
Ademais, os equipamentos foram
Além disso, a APPS conta com a fundamentais para permitir o bom
prestação de serviços de auxiliar funcionamento das atividades
administrativos,
e
realizou
o propostas.
pagamento
de
despesas
administrativas.

R$166.710,00

R$40.688,57

R$126.021,43

PLANEJADO

EXECUTADO

SALDO
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3. Subprojeto ALIANÇA SOLIDÁRIA
3.1.

Atores e atividades do subprojeto

O Projeto “ALIANÇA SOLIDÁRIA: Uma proposta econômica e socioambiental
na RESEX Cassurubá” é de responsabilidade técnica, operacional e financeira da
Associação dos Pescadores de Rede de Arrasto, Boeira, Fundo e Arraieira –
APESCA, CNPJ 09.626.307/0001-77. A APESCA recebeu primeiro desembolso no
dia 16/05/2019, logo até a presente data deste relatório tal projeto completou
aproximadamente 313 dias de execução.
Diante do exposto, as principais atividades planejadas no projeto para os 24
meses de duração estão listadas na Tabela 6.
Tabela 6: Sistematização das atividades planejadas do Projeto Aliança Solidária, elaboração autoral.

ATIVIDADES

QUANDO

A11 – Menos desperdício de frutas,

Meses 1 a 10

mulheres e jovens com renda
A21 – Jovens capacitados para
operar o TBC
A31 – Hortas comunitárias

Meses 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 19 e 22
Meses 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,

A41 – Geração de renda e
recuperação de áreas degradadas
A51 – Jovens capacitados para a
construção de embarcações
A61 – Fortalecimento da proponente
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20, 22 e 24
Meses 1 a 7

Meses 2 a 9
Todo o projeto

3.2.

Sistematização das atividades e eventos realizados no período

Durante o período de vigência deste relatório o Projeto Aliança Solidária
executou 4 atividades. Duas delas são ações contínuas, que consistem na
Atividade A51 – Jovens capacitados para a construção de embarcações e
Atividade A31 – Hortas comunitárias. Nesse sentido, a equipe de execução do
projeto apoia a realização delas e monitora de maneira virtual constantemente
e in loco de maneira periódica.
Além das atividades continuas, o projeto executou ações que consistem no
apoio para a realização da Feira Gastronômica. Evento este que acontece
anualmente durante o verão, e tem como principal objetivo a valorização da
cultura pesqueira, em que, por meio da Feira são comercializados os produtos
locais extrativistas e conta com atrações culturais e musicais.
Figura 4 Registro da Feira de Mariscos, cedida por Eliana Menezes.
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Outra atividade executada pelo projeto foi a A21 – Jovens capacitados para
operar o TBC. Acompanhei o primeiro momento de sensibilização sobre o
Turismo de Base Comunitária na Comunidade Ribeirinha do Rio dos Macacos,
além disso, participei do monitoramento da limpeza de trilhas na Comunidade
da Tapera e Miringaba. De maneira colaborativa com a equipe do projeto
elaboramos o Termo de Referência, os critérios de seleção e o contrato da
Consultoria para elaboração das Oficinas de formação e elaboração do Roteiro
de Turismo de Base Comunitária na RESEX Cassurubá, que seguem nos Anexos.
Figura 5: Registro do monitoramento da limpeza de trilhas, arquivo pessoal.

3.3.

Análise do andamento do projeto

O projeto assim como os demais sofreu com as interferências externas, como a
chegada do petróleo e do covid-19. Mas apesar desses impactos, conseguiu
executar atividades importantes para a sequência no cronograma. As Oficinas
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de mapeamento de roteiros de TBC nas comunidades da RESEX Cassurubá
tiveram que ser adiadas devido ao covid-19.
A

equipe

de

execução

apresenta

boa

capacidade

organizacional,

demonstrando eficácia na prestação de contas, com mecanismos fiscais que
extrapolam as exigências do FUNBIO. Além disso, consultam sempre que
necessário, o que traz mais transparência nos processos. A APESCA possuiu
aprovação da sua primeira prestação de contas, e irá receber o segundo
desembolso no mês de Abril, após realizar a segunda prestação de contas, ao
atingir 70% de execução do primeiro desembolso.
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Tabela 7: Planilha de Monitoramento e Avaliação do Projeto Aliança Solidária.

Projeto
Execução Financeira

A2. Formatar e implementar o TBC
nas comunidades da Barra de
Caravelas, Caravelas sede, Tapera e
Rio do Macaco

ATIVIDADES

Projeto Aliança Solidária
APESCA
MONITORAMENTO DE
DESEMPENHO
O que foi feito?

MONITORAMENTO FINANCEIRO
Uso dos recursos?

R$38.970,00

R$21.940,10

R$17.029,90

PLANEJADO

EXECUTADO

SALDO

MONITORAMENTO DE
IMPACTOS
O que mudou?

O objetivo da atividade é de fomentar e O resultado esperado para a atividade
implementar o Turismo de Base Comunitária são os jovens com condições de atuar em
- TBC nas Comunidades da Barra de Caravelas, Turismo de Base Comunitária.
Caravelas sede, Tapera e Rio do Macaco.
Para alcançar o resultado esperado ainda
Até o período de vigência deste relatório a há um extenso processo que a APESCA
APESCA
comprou
os
equipamentos deve percorrer, pois como a região
necessários para a estruturação do TBC, apresenta um histórico grande de
Ocorreu também um primeiro momento de iniciativas de TBC, o tema tem que ser
sensibilização sobre a temática na tratado de maneira cuidadosa. É
Comunidade do Rio dos Macacos e a importante enfatizar que após a Oficina
manutenção da trilha ecológica da de Alinhamento, o projeto está
Comunidade da Tapera e Miringaba. Além planejando essas atividades de maneira
disso, elaboramos o Termo de Referência alinhada com o Projeto de TBC do
para a contratação da Consultoria de PARNAM Abrolhos.
Formação em Roteiros de TBC, definimos os
critérios e selecionamos a consultora.
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A25. Aquisição de Materiais
para Feira Gastronômica
A3. Construir hortas comunitárias na
comunidade

R$12.923,20
R$11.262,93
R$1.660,27

PLANEJADO

EXECUTADO

SALDO

R$16.846,88

R$14.796,90

R$2.049,98

PLANEJADO

EXECUTADO

SALDO

O principal objetivo da presente atividade foi
de fomentar e implementar o Turismo de
Base Comunitária - TBC nas Comunidades da
Barra de Caravelas, Caravelas sede, Tapera e
Rio do Macaco.
O apoio na aquisição de materiais para a Feira
Gastronômica foi fundamental para a cadeia
de valor do turismo na Comunidade de Barra
de Caravelas. A atividade aconteceu durante
os dias 24 e 25 de janeiro de 2020, na
Comunidade de Barra de Caravelas (RESEX
Cassurubá).
O objetivo da atividade foi de construir 02
hortas comunitárias na comunidade Perobas.
O projeto conseguiu implantar as 2 hortas
previstas, apoiando na organização social
dos extrativistas bem como na estruturação
(aquisição de materiais, etc.).

O resultado esperado na atividade são os
jovens com condições de atuar em
Turismo de Base Comunitária.
A Feira Gastronômica ocorreu com
grande sucesso. A infraestrutura
atendeu às demandas das comunidades,
e a visitação foi acima do esperado, o que
contribuiu
diretamente
para
a
comercialização dos produtos, e
consequentemente para a geração de
renda para as comunidades tradicionais
da RESEX Cassurubá.
O resultado esperado foi a geração de
renda e acesso a alimentação saudável.

A primeira colheita obteve sucesso
parcial, uma vez que, a época do ano
escolhida para a implementação não foi
a ideal, o que ficou de aprendizado.
Porém, após o diálogo com os partícipes,
06 famílias receberam os insumos
eles afirmam que a horta mudou a
10 famílias participaram de formações e realidade, que conseguiram realizar a
capacitações
venda dos produtos e que irão continuar
03 famílias utilizaram as barracas para a com o plantio nas próximas estações.
exposição dos produtos da agricultura Os agricultores afirmam que as
familiar
formações foram fundamentais e que
utilizarão o conhecimento para os
próximos plantios.
Essa atividade alcançou o resultado
esperado.
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A4. Coleta de semente de árvores e de frutas
nativas nas comunidades da Tapera, Rio do
Macaco e Perobas
A5. Capacitar os jovens
extrativistas por meio de
Oficinas em Oficinas em
Carpintaria Naval em
Nova Viçosa

O objetivo da atividade foi de coletar
sementes de árvores e de frutas nativas nas
comunidades Tapera, Rio do Macaco e
Perobas.
R$31.605,00

R$13.440,95

R$18.164,05

PLANEJADO

EXECUTADO

SALDO

R$34.196,00
R$21.486,01
R$12.709,99

PLANEJADO

EXECUTADO

O resultado esperado foi a geração de
renda e recomposição de áreas
degradadas.
O intercâmbio permitiu a vivência com o
Núcleo Juçara, que é uma referência
12 comunitários participaram do Intercâmbio regional na Coleta de Sementes, que foi
fundamental para o aprendizado dos
na Floresta Nacional do Rio Preto.
coletores da ACS.
A APESCA adquiriu alguns equipamentos Para alcançar o resultado esperado em
necessários para a construção do viveiro de sua totalidade ainda faltam algumas
etapas que estão atrasadas devido aos
mudas.
fatores
externos
elencados
anteriormente.
“Vim aqui hoje fazendo uma troca de
experiência com o pessoal da Associação
aqui, eu gostei muito, na próxima que tiver e
eu for convidado eu venho porque eu gosto
de aprender alguma coisa que eu não sei ”
(fala de Seu Pedrinho, Comunidade da
Tapera e Miringaba, RESEX Cassurubá).
O objetivo da atividade é de capacitar os
jovens extrativistas por meio de Oficinas em
Carpintaria Naval na comunidade de Nova
Viçosa.

O resultado esperado são os jovens com
condições de construir pequenas
embarcações tradicionais.
O processo formativo ainda está em
execução, porém ao acompanhar a
atividade notei que os cursistas estão
09 jovens estão inseridos nas capacitações bastante interessados na formação.
de Carpintaria Naval, construindo uma Além disso, essa atividade extrapola os
embarcação de pequeno porte.
resultados esperados ao valorizar a arte
naval na região na região.

SALDO
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A6.Fortalecer as Instituições
Comunitárias para melhor
gestão de recursos econômicos
e atuar na gestão da Unidade de
Conservação

R$97.760,00

Fortalecer as Instituições Comunitárias para
melhor gestão de recursos econômicos e
atuar na gestão da Unidade de Conservação
– UC.

R$36.557,56
R$61.202,44

PLANEJADO

EXECUTADO

SALDO

A APESCA produziu materiais de divulgação
essenciais para a divulgação do projeto
(criação de logomarca, confecção de
camisas, bonés, banners e folders). O projeto
permitiu a compra de mochila, equipamentos
de som, materiais de construção e utensílios
domésticos, além do pagamento de despesas
correntes.
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A contratação da auxiliar administrativa
foi fundamental para a eficácia na
execução do projeto.
Os materiais adquiridos contribuem
diretamente na operacionalização das
atividades propostas, permitindo a
prestação de contas e o fortalecimento
institucional da APESCA.
As camisas, banners, bonés e folders se
mostram como estratégias importantes
para a divulgação do projeto.

4. Subprojeto INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO
INTERCOMUNITÁRIO DA RESEX CORUMBAU
4.1.

Atores e atividades do subprojeto

O projeto de “Integração e Fortalecimento Intercomunitário da RESEX
Corumbau” possui a execução técnica, operacional e financeira sob
responsabilidade da Associação dos Pescadores e Amigos da Costa do
Descobrimento – APAACD, CNPJ 04.689.886/0001-83, com sede na
comunidade de Imbassuaba. A APAACD recebeu o primeiro desembolso do
recurso no dia 27/09/2019, completando aproximadamente até a entrega deste
relatório 179 dias de execução.

Tabela 2: Sistematização das atividades e cronograma do projeto de Integração e Fortalecimento Intercomunitário da
RESEX Corumbau, elaboração autoral.

ATIVIDADES

QUANDO

Curso de Primeiros Socorros

Mês 3

Intercâmbio

Mês 10

Produção e elaboração participativa
de materiais de divulgação para a

Durante todo o projeto

valorização da cultura
Elaboração de roteiros de TBC

Meses 8 e 9

Oficinas da Rede de Mulheres

Meses 3, 14 e 20

Reuniões do Comitê de
Acompanhamento
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Meses 1, 7, 13, 18 e 24

Aquisição de equipamentos para a
APAACD e demais Associações

Durante todo o projeto

comunitárias da RESEX Corumbau

4.2.

Sistematização das atividades e eventos realizados no período

A RESEX Corumbau durante o período de verão, entre dezembro e fevereiro,
recebe um elevado número de turistas que visitam as praias, as comunidades e
os recifes de coral. No entanto, para atender a esse turista, a comunidade local
(pescadores, extrativistas, pousadas, entre outros) ficam diretamente
envolvidos com a cadeia de valor do turismo. Logo, foi acordado com o Comitê
de Acompanhamento que durante esse período evitariam de executar
atividades participativas, pois não teriam público.
Dentro desse contexto, a APAACD durante esse intervalo de tempo realizou
uma série de etapas organizativas de futuras atividades. A primeira delas foi a
assinatura do contrato da Consultoria de Elaboração de um Vídeo de
Valorização da Cultura Indígena. O objetivo dessa consultoria foi selecionar
um(a) profissional capacitado para fornecer Oficinas Rápidas de Elaboração de
Vídeos e a gravação participativa de um vídeo de valorização da cultura indígena
Pataxó na RESEX Corumbau. E para isso, foram executadas no mês de março
oficinas nas Aldeias Kaý, 2 irmãos, Pequi, porém o trabalho necessitou de
paralisação devido à pandemia do COVID-19.
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Figura 6: Registro da Oficina de Vídeo na Aldeia Pequi, cedido por Elenilson Nunes.

Em paralelo a essa atividade, a APAACD visitou as Associações Comunitárias
parceiras para conhecer/verificar a necessidade dos materiais e equipamentos
que serão doados por meio da Atividade A61 Aquisição de equipamentos para
todas as Associações Comunitárias da RESEX Corumbau. Após essa etapa de
levantamento e conferência apoiei na elaboração dos Pedidos de Cotação e
Modelo de Resposta para todos os materiais e equipamentos que serão
adquiridos, que seguem nos Anexos. Até o presente momento, a APAACD já
conseguiu os três orçamentos e está fechando a negociação com o fornecedor
que ofereceu o menor preço.
A APAACD estava organizando a realização da 1ª Oficina da Rede de Mulheres
da RESEX Corumbau (A41), que foi planejada para ocorrer durante os dias 28 e
29/03, porém devido à pandemia do COVID-19 a atividade foi adiada.
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4.3.

Análise do andamento do projeto

A APAACD é a instituição responsável pela execução técnica, operacional e
financeira do projeto. Entretanto, apoiei nas prestações de contas semanais,
mensais e trimestral, onde auxiliei na organização dos documentos e a inseri-los
no sistema cérebro. Diante do exposto, a APAACD conseguiu a aprovação da
primeira prestação de contas.
Após a chegada do petróleo nas praias do Sul da Bahia, a agenda dos
subprojetos sofreu um grande atraso, e neste não foi diferente. Os extrativistas,
membros das Associações e a equipe executora do projeto ficaram envolvidos
diretamente no combate ao petróleo. Logo, com a diminuição da situação, a
APAACD se organizou para o replanejamento do calendário, porém as
atividades foram adiadas novamente pela pandemia do COVID-19.
Por fim, apesar do atraso nas atividades, que é uma consequência das
influências externas (petróleo e covid-19), a APAACD apresenta grandes
avanços na execução do projeto. A contratação da Auxiliar Administrativa foi
fundamental para o bom andamento dos processos organizativos. Além disso,
apresentam domínio do sistema cérebro e da prestação de contas.
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Tabela 8: Planilha de Monitoramento e Avaliação do Projeto Integração Intercomunitária na RESEX Corumbau.

Projeto
Execução Financeira

ATIVIDADES

Projeto de Integração Intercomunitária na RESEX Corumbau
APAACD
MONITORAMENTO DE
DESEMPENHO
O que foi feito?

MONITORAMENTO FINANCEIRO
Uso dos recursos?

A11. Execução do Curso de Primeiros
Socorros - Corpo de Bombeiros

.

O objetivo da atividade foi a
capacitação de 30 pessoas em
primeiros socorros para condutores de
turistas.

R$16.850,00

R$12.148,18

A atividade contou com a participação
de 37 beneficiários da RESEX
Corumbau, incluindo representantes de
todas as comunidades. Logo, o objetivo
foi alcançado e extrapolado.

R$4.701,82

PLANEJADO

EXECUTADO

SALDO

MONITORAMENTO DE
IMPACTOS
O que mudou?
A capacitação em Primeiros
Socorros foi fundamental para os
partícipes. As comunidades da
RESEX Corumbau são afastadas e
com difícil acesso, logo, o
conhecimento
de
primeiros
socorros pode salvar vidas e
melhorar
a
segurança
nas
operações de condução de turistas
e de pesca.
“Hoje dentro das nossas comunidades a

A APAACD conseguiu otimizar a execução dos recursos, o que
evitou o gasto total do recurso. Logo, o saldo será utilizado
para o remanejamento de outra atividade que necessite de
recursos para a sua boa execução.

gente tem muita dificuldade devido à
distância, estrada, então qualquer
primeiros socorros que a gente aprender
aqui vai ajudar e tenho certeza que pode
salvar vidas” (Hudson Guigui – Aldeia

Mãe Barra Velha)
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A51. Reuniões do Comitê de
acompanhamento

O objetivo da presente atividade é de As reuniões se apresentam como
fortalecer a entidade proponente para importantes mecanismos para a
R$14.683,00
resolução dos conflitos e para sanar
a gestão do projeto.
as dúvidas sobre o projeto.
R$716,00
Tive a oportunidade de acompanhar as
2
reuniões
de
Comitê
de A periodicidade dessas reuniões são
para
o
bom
Acompanhamento. Essa atividade é de fundamentais
R$13.967,00
extrema importância para o projeto e andamento do projeto.
contribui diretamente para a sua boa
execução, bem como com sua Após essas reuniões muitas
PLANEJADO
EXECUTADO
SALDO
informações eram esclarecidas, o
transparência.
que permitiu a resolução e
A APAACD conseguiu otimizar o recurso para a realização das
reuniões, o que permitiu a execução de duas reuniões pelo Além disso, as reuniões são momentos mediação de conflitos gerados pela
valor de uma. Além disso, o saldo de recursos é destinado para de
distribuir
compromissos
e “contrainformação”.
custear mais 3 reuniões do Comitê de Acompanhamento.
responsabilidades, traçar estratégias
de mobilização e apresentar a
prestação de contas.
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A52. Aquisição de equipamentos

O objetivo dessa atividade é de Um dos grandes desafios para o
é
a
questão
do
fortalecer a entidade proponente para projeto
deslocamento
entre
as
a gestão do projeto.
comunidades, pois as estradas são
Os gastos referentes à despesas de terra e com chuva inviabiliza a
de
veículos
administrativas e materiais de papelaria passagem
foram essenciais para o bom convencionais. Nesse contexto, a
desempenho
organizacional
do aquisição da motocicleta permitiu a
projeto. Além disso, a aquisição da maior mobilidade e acelerou os
motocicleta contribuiu diretamente processos.
para a locomoção da equipe de
execução do projeto.

R$119.010,0
0

R$15.577,70

R$103.432,3
0

PLANEJADO

EXECUTADO

SALDO

O saldo de recursos ainda será utilizado para a aquisição dos
demais materiais e equipamentos. A APAACD já produziu os
Pedidos de Cotação e Reposta para o orçamento desses
materiais.
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5. Subprojeto TBC PARNAM Abrolhos
5.1.

Atores e atividades do subprojeto

O subprojeto “Turismo de Base Comunitária como opção para o
desenvolvimento sustentável na região do Parque Nacional Marinho dos
Abrolhos – PARNAM dos Abrolhos e seu entorno” foi uma proposta submetida
ao GEF MAR pela equipe do PARNAM dos Abrolhos, logo a execução
operacional e técnica é de responsabilidade da UC e a financeira é do FUBIO.
Durante os primeiros contatos com a equipe do projeto notei que o PARNAM
já possui um histórico de atuação com iniciativas de integração com a
população do seu entorno e especificamente com o Turismo de Base
Comunitária. A atividade mais recente foi um projeto aprovado pelo PNUD que
apoiou a formação de jovens para a operacionalização do TBC. Logo, após os
jovens capacitados, o PARNAM pretendeu com a proposta entregue ao GEF
MAR a capacitação em TBC, carpintaria naval, economia solidária e construção
e entrega de uma embarcação para a operacionalização do TBC na região.
Tabela 9: Sistematização das atividades e cronograma do subprojeto de TBC PARNAM Abrolhos, elaboração autoral.

ATIVIDADES

QUANDO

Ação coordenada de mobilização e
divulgação da proposta
Capacitação sobre Economia
Solidária
Capacitação Condutores de
Visitantes em UCs
Habilitação para condução de
tripulantes
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Meses 1 e 2

Meses 3 e 4

Meses 6, 9 e 17

Mês 13

Capacitação em Carpintaria Naval

5.2.

Meses 6 a 18

Sistematização das atividades e eventos realizados no período

A primeira atividade do projeto que consistiu na “Ação coordenada de
mobilização e divulgação da proposta”, que teve como intuito a apresentação
do projeto para os parceiros, ressaltar o histórico de iniciativas de TBC no
território e planejar os próximos passos do projeto, aconteceu no dia 12 de
setembro de 2019 e ocorreu dentro do prazo estipulado na proposta. Após esse
período, a chegada do petróleo nas praias do Nordeste impediu a continuidade
do projeto.
Em Janeiro de 2020, com a chegada do novo analista para a equipe de gestão
do PARNAM Abrolhos, iniciamos o replanejamento das atividades deste projeto
no dia 11/02. Na sequência, durante a Oficina de Alinhamento dos Subprojetos
GEFMAR de Integração com as Comunidades no Sul da Bahia, que ocorreu entre
13 a 15/02, conseguimos traçar um Plano de Ação Básico para o Turismo de Base
Comunitária. No dia 03/03 realizamos uma reunião com o Comitê de
Acompanhamento do Projeto para o planejamento das ações e mobilização
dos atores estratégicos.
O grupo de trabalho para planejamento da primeira atividade do projeto, que
consiste na Ação Coordenada de Mobilização e divulgação da proposta, se
reuniu no dia 06/03 para o planejamento do evento. Dessa forma, realizamos
mais duas reuniões, em Alcobaça (16/03) em Nova Viçosa (11/03), nas quais,
encontramos com atores estratégicos locais para a mobilização e planejamento
da primeira atividade do projeto.
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Figura 7: Registro da reunião de mobilização em Nova Viçosa, arquivo pessoal.

5.3.

Análise do andamento do projeto

É importante ressaltar que o projeto iniciou suas atividades tardiamente devido
ao desacordo entre as partes envolvidas acerca da possibilidade de doação da
embarcação para determinada Associação Comunitária. No entanto, após o
entendimento da possibilidade de doação, o projeto iniciou as atividades.
A equipe executora da proposta ficou intensamente envolvida com o combate
ao petróleo na região e especificamente no PARNAM Abrolhos, fato que
atrasou a execução das atividades propostas. Após a volta gradual às atividades
pós período do petróleo, a gestão retomou a organização das ações, e para
isso, realizamos 4 momentos de planejamento, nos quais, traçamos as
estratégias de mobilização, a metodologia, as dinâmicas, os locais, e os
convidados da primeira atividade do projeto de maneira participativa com os
atores locais estratégicos.
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A primeira atividade, que consiste em Ações de Mobilização e Apresentação da
Proposta estavam planejadas para ocorrerem durante os dias 14 a 19/04. Porém
até o presente momento estamos avaliando a situação do país com a pandemia
do COVID-19.
A execução financeira do projeto é de responsabilidade do FUNBIO e a equipe
de coordenação não apresentou nenhuma dificuldade para realizar as
solicitações necessárias para o sucesso das atividades até o momento.
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6. Subprojeto EDUCOMUNICAÇÃO POPULAR
6.1.

Atores e atividades do subprojeto

O projeto “Estratégias de Educomunicação Popular para apoio na
implementação de Unidades de Conservação na região de Abrolhos” possui
execução técnica do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da
Biodiversidade Marinha do Nordeste – CEPENE (base avançada de
Caravelas/BA) e financeira do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO.
O principal objetivo da proposta é capacitar lideranças comunitárias e jovens
para melhorar a eficiência na comunicação das UCs e seus respectivos
beneficiários/usuários. E para isso, irá contar com a elaboração de um
diagnóstico sobre ferramentas de comunicação e oficinas de capacitação sobre
o tema. As atividades planejadas para alcançar os objetivos descritos
anteriormente foram sistematizadas na Tabela 10.
Tabela 10: Sistematização das atividades e cronograma, elaboração autoral.

ATIVIDADES

QUANDO

Reunião de Alinhamento da equipe
executora
Diagnóstico sobre ferramentas de
comunicação

Mês 1

Mês 1

Mobilização dos partícipes

Meses 4 e 5

Oficinas geral

Mês 5

Oficinas modulares

Meses 6 a 13
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6.2.

Sistematização das atividades e eventos realizados no período

Durante o período de referência do presente relatório este projeto não
executou nenhuma atividade. Primeiramente, é interessante destacar que foi
acordado com a equipe que não ocorreria nenhuma atividade no período de
verão, pois os extrativistas estão inseridos na cadeia de valor do turismo nas
suas comunidades.
O presente projeto prevê a contratação de um consultor especialista nas
ferramentas de Educomunicação popular para a elaboração do diagnóstico,
planejamento e execução das oficinas de capacitação. Tal contratação é
fundamental para o desenvolvimento do subprojeto, uma vez que, somente
após o(a) consultor(a) for contratado(a) poderão organizar as demais
atividades. Nesse sentido, apoiei na elaboração do Termo de Referência da
consultoria e de Especificações Técnicas para a aquisição de equipamentos para
a execução das oficinas. Porém, até a presente data de entrega deste relatório
o consultor não foi contratado, fato que atrasou as demais atividades do
subprojeto.
Reuni com a equipe de execução do projeto durante 03 momentos (27/01,
27/02, 05/03) para apoiar na seleção da consultoria. A equipe reverteu grandes
esforços para conseguir adiantar o processo de contratação, porém a
consultora selecionada apresentou uma proposta de valor 4 vezes maior do
que o orçamento do projeto. Logo, após extenso diálogo com o FUNBIO,
realizamos uma reunião de negociação com a consultora selecionada, mas até
o momento aguardamos a contraproposta.
O atraso na contratação é um dos aspectos que mais preocupa a execução do
projeto como um todo, uma vez que, as atividades de fato só acontecerão após
o início da consultoria. Outra alternativa seria a contratação de serviços
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autônomos para cada oficina, de maneira a otimizar o recurso e seguir com o
planejamento do projeto.

6.3.

Análise do andamento do projeto

A equipe do CEPENE demonstrou um grande poder de articulação com as UCs,
conseguindo alcançar com efetividade a mobilização necessária para a
realização da primeira atividade do projeto, fato que foi essencial para o
planejamento do projeto e elaboração do TDR de contratação do consultor.
Ademais, o diálogo com a equipe de coordenação do projeto foi fluído com bom
relacionamento interpessoal, respondendo com prontidão os e-mails e as
demais formas de contato.
O desempenho financeiro do projeto é de responsabilidade do FUNBIO, ou seja,
toda a prestação de contas é de responsabilidade dessa instituição. A equipe
de coordenação do projeto apresentou habilidade na execução operacional do
cérebro, demonstrando pequenas dúvidas, nas quais orientei sempre que
acionado.
Como informado anteriormente, nenhuma atividade estava planejada para o
período do verão, mas existe um grande atraso no processo de contratação da
consultoria, o que inviabiliza o planejamento das demais atividades.
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Tabela 11: Planilha de Acompanhamento e Monitoramento do Subprojeto de Educomunicação Popular.

Projeto
Execução Financeira

Projeto Educomunicação Popular - CEPENE
FUNBIO
MONITORAMENTO FINANCEIRO
Uso dos recursos?

ATIVIDADES

8.580,00

6.381,80

A111
EXECUTADO

MONITORAMENTO DE
IMPACTOS
O que mudou?

O objetivo da atividade foi a
consolidação da equipe do projeto e
mobilização do público alvo.
1. Elaboração do edital para a
contratação da consultoria
2. Definição de estratégias de
mobilização
3. Criação dos conselhos editoriais

O evento proporcionou aos partícipes
uma (re)apresentação da proposta e
compartilhou compromissos. Fato
que foi essencial para o andamento
do projeto.
A construção participativa do edital
de contratação da consultoria
influenciou positivamente para o
processo de seleção. Uma vez que, os
atores que se disponibilizaram, se
comprometeram e realizaram a
seleção, o que tornou o processo
participativo e transparente.

Durante o evento que ocorreu nos dias
20 e 21 de agosto de 2019, que contou
com a participação de representantes de
todas as UCs da área de abrangência,
conseguimos elaborar o edital de
contratação da consultoria, definimos as
estratégias de mobilização e criamos o Na reunião ainda foram formados os
conselho editorial. Ou seja, alcançamos Comitês
Editoriais,
que
irão
todos os objetivos esperados.
acompanhar toda a execução do
projeto.

2.198,20

PLANEJADO

MONITORAMENTO DE
DESEMPENHO
O que foi feito?

SALDO

Por fim, a reunião foi fundamental
para o planejamento estratégico do
projeto e alcançou os resultados
esperados.
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7. Atividades complementares
Dentro do escopo de trabalho enquanto consultor apoiei outras frentes de
atuação no território, que envolvem indiretamente os projetos de integração
com as comunidades, que serão descritas a seguir.
Fui convidado para fazer parte do processo de Formação e Construção do
Projeto Pedagógico da Zona Costeira e Marinha do Brasil, durante os dias 04 a
06 de dezembro de 2019 em Brasília. Evento importante para o planejamento
das iniciativas educacionais nas Zonas Costeiras, no qual levei a perspectiva das
formações/capacitações dos subprojetos de integração e voltei com uma rede
de potenciais parceiros para a execução de determinadas atividades dos
subprojetos. Além disso, o processo contém a etapa nominada de “Tempo
Territorial” que seria uma oportunidade de discutir com a base as diferentes
visões, concepções e demandas sobre a Educação Ambiental. Nesse sentido,
durante o dia 09 de janeiro participei de uma reunião para o planejamento do
Tempo Territorial do Sul da Bahia. Ademais, participei de mais 2 reuniões (20/01,
19/02) para o planejamento da 1ª Oficina do PPPEA Abrolhos, que aconteceu no
dia 13/03.
Figura 8: Registro da Oficina PPPEA Abrolhos, arquivo pessoal.
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Outra atividade que participei foi da Oficina do Mosaico de Áreas Protegidas do
Extremo Sul da Bahia, que aconteceu durante os dias 03 e 04/03. O principal
objetivo da oficina foi avaliar as condições e interesses diversos para retomada
das atividades do Mosaico do Extremo Sul da Bahia (Mapes) e iniciar a retomada
do processo de gestão integrada e revitalização do seu conselho (Comapes).
Por fim, apoiei na finalização dos Protocolos do 1º Ciclo dos Subprojetos
GEFMAR de Integração com as Comunidades do Sul da Bahia. O primeiro passo
foi o contato com o Relatório da Consultoria do 1º Ciclo, para entender o que

ainda faltava ser realizado. A partir da obtenção dos números de protocolos
entrei em contato com o FUNBIO para ter acesso ao sistema cérebro passado,
e ajudar de maneira efetiva. Sendo assim, facilitei o diálogo entre os(as)
prestadores(as) de serviço, o ICMBio e as Associações. Dessa forma,
finalizamos os protocolos n.º 2017.0810.00033-0, 2017.0511.00011-8, que se
referem respectivamente à Assessoria as Associações Comunitárias da RESEX
Canavieiras e RESEX Cassurubá, e Manutenção da embarcação. Ademais ajudei

no encaminhamento do protocolo n.º 2018.1011.00080-7, referente ao Mapa de
Turismo de Base Comunitária na RESEX Canavieiras.
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Considerações gerais
Os projetos sofreram com a interferências dos impactos do petróleo e da
pandemia do covid-19. Outra interferência foi a coincidência com o período de

recesso (Natal e Réveillon) e de verão, nos quais, as comunidades estão
envolvidas com a cadeia de valor do turismo. Porém, apesar de todos os
desafios, as Associações apresentam boa capacidade organizativa para a
execução das atividades propostas. A própria execução do projeto já é uma
ação educativa para a equipe, uma vez que, os(as) coordenadores(as),
auxiliares

administrativos

e

membros

das

Associações,

atualmente

demonstram um bom domínio do pacote office e dos mecanismos de controle

fiscal.
As Associações Proponentes apresentam excelente estrutura organizacional
para a gestão dos projetos, com pastas separatórias e estratégias para
armazenamento dos arquivos e documentos. A organização social das
Associações Proponentes são exemplares, com rotina de reuniões e diálogos
constantes com o consultor.
De acordo com as Planilhas de Monitoramento e Avaliação, é possível afirmar,
de maneira geral e conclusiva, que as atividades executadas alcançaram os
objetivos e resultados esperados. Além disso, a execução financeira dos
projetos de execução das Associações é satisfatória, na qual, dos 4 subprojetos,
2 possuem a prestação de contas aprovadas, 1 em aprovação e 1 em ajuste.
Uma das propostas de melhorias enfatizada desde o início da consultoria foi a
necessidade de realizar o alinhamento entre os subprojetos, uma vez que,
possuem Eixos Centrais Comuns (como o TBC, a Articulação em Rede e
Comunicação). Nesse sentido, com o apoio do Projeto Integra Abrolhos e da
UCP MMA, realizamos a Oficina de Alinhamento dos Subprojetos GEFMAR de
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Integração com as Comunidades do Sul da Bahia, que foi altamente produtiva
e que contribuirá para o alinhamento entre os subprojetos, otimização dos
recursos e maior integração entre as comunidades.
Outra fragilidade encontrada foi a comunicação dos subprojetos, interna e
externa. Interna no que tange a troca de informações e alinhamento das
atividades entre os subprojetos, e externa na divulgação das atividades
executadas. Sendo assim, durante a Oficina de Alinhamento, propus a criação
de uma Agenda Compartilhada dos Subprojetos, que será preenchida pela
consultoria e será detentora do cronograma de todos os projetos, com o intuito
de melhorar a comunicação interna. Além disso, com o objetivo de potencializar
a divulgação das atividades realizadas, propus a elaboração de um logotipo e
da criação das páginas nos aplicativos facebook e instagram dos Subprojetos
GEFMAR de Integração com as Comunidades. Para isso, até o momento de
envio deste relatório estou na etapa de construção da identidade visual para
posterior divulgação da arte.
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ANEXOS
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MATERIAIS PROJETO INTEGRA ABROLHOS

RELATÓRIO OFICINA DE ALINHAMENTO DOS SUBPROJETOS
GEFMAR DE INTEGRAÇÃO COM AS COMUNIDADES, 13 A 15 DE
FEVEREIRO DE 2020

OBJETIVOS

Proporcionar o alinhamento entre as coordenações dos subprojetos GEF MAR de integração
com as comunidades no Sul da Bahia, afim de possibilitar a troca de informações sobre as
atividades, planejamentos e estratégias para alcançar os objetivos esperados. Além disso,
discutir sobre os impactos do petróleo na vida das comunidades tradicionais e o
replanejamento/retomada das atividades.

PROGRAMAÇÃO
A proposta da programação foi apresenta para a plenária com o intuito de dialogar sobre
as metodologias e tempo determinado para cada atividade. Após esse momento de

1º DIA

deliberação a programação seguiu a ordem abaixo:

08:00 as 09:00

Café da manhã

09:00 as 10:00

Acolhida e apresentação

Página 52 de 156

10:10 as 10:40

Histórico dos Subprojetos de Integração GEF MAR

10:40 as 12:45

Apresentação dos Subprojetos (20min para cada)

12:30 as 13:30

Almoço

13:30 as 14:00

Discussão sobre os subprojetos

14:00 as 17:30

Café Mundial: Eixos Centrais Comuns

07:00 as 08:30

Café da manhã

09:00 as 10:40

Apresentação dos Grupos da atividade do Café Mundial e discussão

10:40 as 11:00

Exibição do documentário “Mãe do Mangue”

11:00 as 13:00

Apresentação do Cronograma e replanejamento do Subprojeto Integra
Abrolhos

13:00 as 14:00

Almoço

14:00 as 17:30

Roda

de

conversa

sobre

o

Petróleo

3º DIA

2º DIA

Impactos socioambientais
17:30 as 18:30

Avaliação e próximos passos

06:00 as 07:00

Café da manhã

07:00 as 12:00

Vivência nas Comunidades Tapera e Miringaba

RESUMO DAS DISCUSSÕES

ACOLHIMENTO E APRESENTAÇÃO
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no

Sul

da

Bahia:

A abertura da Oficina foi realizada pelo Pedro Dias, consultor do Projeto GEF MAR, que
deu as boas-vindas aos participantes e explicou como seria o primeiro momento de
apresentação. Por meio da dinâmica “Identidade” o mediador buscou a reflexão de que,
apesar das diferentes comunidades e instituições presentes, todos possuíam o mesmo
objetivo central, que seria de colaborar para o fortalecimento das comunidades
beneficiárias das UCs. Após esse momento, todos se apresentaram e mencionaram a
expectativa para a Oficina.

O consultor em seguida conduziu a discussão para a elaboração do Acordo de
Convivência que finalizou com os seguintes combinados:
1. Escuta empática
2. Ordem de fala
3. Evitar o uso do celular
4. Limpeza e organização do local
5. Horário
6. Objetividade na fala
7. Evitar conversa paralela

HISTÓRICO DOS SUBPROJETOS DE INTEGRAÇÃO GEF MAR

Página 54 de 156

Carlinhos discorre sobre o histórico
dos Subprojetos, contextualizando
aos demais participantes sobre os
inúmeros diálogos da CONFREM
para a manutenção das propostas
de integração com as comunidades
em todas as categorias de Unidades
de Conservação.
Além

disso,

atentou

para

a

importância da boa execução dos
subprojetos

pelas

Associações

Comunitárias.

“Esse componente é uma conquista da mobilização das comunidades e das

RESEX” – Carlinhos
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APRESENTAÇÃO DOS SUBPROJETOS

O principal objetivo desse momento foi proporcionar a troca de informações sobre os
diferentes projetos, de maneira a conhecer primeiro e depois alinhar as atividades com
sinergia. Dessa forma, cada projeto apresentou as principais atividades, objetivos e o
cronograma.

EDUCOMUNICAÇÃO POPULAR
o
o
o

Gestão Administrativa: CEPENE, Base Avançada Caravelas/BA
Gestão Financeira: FUNBIO
Abrangência: PARNAM Abrolhos, APA Ponta da Baleia Abrolhos e as
RESEX Canavieiras, Cassurubá e Corumbau
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o

Objetivo: Estimular a apropriação das ferramentas de comunicação pelas
comunidades locais, com base nos princípios de educomunicação, para
aprimorar o fluxo de informação entre UCs e usuários.

o

Principais atividades:
1. Diagnóstico sobre ferramentas de comunicação – compreensão
das iniciativas de educomunicação existentes, bem como os
aprendizados e entendimento dos diferentes processos em cada
UC e suas comunidades.
2. Oficina Geral - Estimular a apropriação das ferramentas de
comunicação pelas comunidades locais, com base nos princípios
de educomunicação, para aprimorar o fluxo de informação entre
UCs e usuários.
3. Oficinas Modulares - Capacitar usuários e beneficiários das UCs,
com ênfase nos Comitês de Jovens e Mulheres, sobre ferramentas
para divulgação de informação (rádio comunitária, rádio web,
rádio poste, jornal online e impresso, etc);

4. Intercâmbio sobre Educomunicação - visando a exposição dos
produtos elaborados nas oficinas modulares, troca de
experiências sobre educomunicação em unidades de conservação
e definição de estratégias para continuidade do projeto (Plano de
Ação).

TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
o
o
o
o

Gestão Administrativa: PARNAM ABROLHOS
Gestão Financeira: FUNBIO
Abrangência: Caravelas, Alcobaça e Nova Viçosa
Objetivo: Fomentar o turismo como uma opção de desenvolvimento sustentável para as
comunidades locais do entorno do PARNAM Abrolhos, RESEX de Cassurubá e APA Ponta
da Baleia/Abrolhos.

o

Principais atividades:
1. Capacitação relacionada ao tema Economia Solidária –
formulação de Plano de Negócios e Estudos de Viabilidade
Econômica
2. Capacitação relacionada a Formação de Condutores de Visitantes
em UC´s (conforme IN ICMBio 02/2016) – segurança e
equipamentos, meio ambiente e cultura e trabalho do condutor
3. Habilitação de tripulantes para transporte de passageiros em
embarcação turística – conforme regras da Marinha do Brasil,
exigência necessária para a condução dos turistas
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4. Capacitação em Carpintaria Naval - Curso para Construção de
embarcação apta a operar turismo e futura doação para
determinada Associação Comunitária que apresentar condições
técnicas e operacionais.
5. Conhecer espécies vegetais e práticas utilizadas na carpintaria
naval – Compreender quais são as árvores utilizadas na carpintaria
naval na região de abrangência do projeto

6. Planejamento de Produtos Turísticos de Base Comunitária Capacitação sobre planejamento, organização e operação de
produtos turísticos e posterior teste dos roteiros

INTEGRA ABROLHOS
o
o
o

o

Gestão Administrativa e Financeira: Associação Mãe dos Moradores da
Reserva Extrativista de Canavieiras – AMEX
Abrangência: PARNAM Abrolhos, APA Ponta da Baleia Abrolhos e as
RESEX Canavieiras, Corumbau e Cassurubá
Objetivo: Proporcionar maior participação social, protagonismo e
autonomia de gestão territorial por meio de intercâmbios socioculturais,
capacitação técnica, autoconhecimento, bem como buscar consolidar a
gestão das organizações comunitárias, estimulando a gestão
compartilhada das Reservas Extrativistas, em consonância com os
objetivos básicos do sistema nacional de unidades de conservação, tais
como assegurar o uso sustentável dos recursos naturais e proteção do
modo de vida das comunidades tradicionais.
Principais atividades:
1. Realização de seminários Estaduais (1 por ano), envolvendo 200
pessoas em cada, com 40 vagas exclusivas para jovens
2. Reuniões Estaduais de Lideranças: Reuniões da CONFREM, 6 no
total, aproximadamente 12 pessoas durante 3 dias
3. Realização de intercâmbios temáticos: Total de 6 intercâmbios,
obrigatoriamente 1 com mulheres, 1 com jovens e 1 com TBC
4. Realização de oficinas de capacitação e formação nas
Comunidades: 1 em cada RESEX por ano, totalizando 8 campanhas
5. Oficinais da Rede de Mulheres para formação: 1 por ano em cada
RESEX
6. Encontro da Rede de Mulheres para articulação e planejamento
7. Produção de material de comunicação e divulgação
8. Encontro de jovens entre as UCS do Projeto
9. Contratação de pessoal, serviço de contador e pagamento de
despesas correntes para as Organizações de Base Comunitária
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10. Contratar assessoria jurídica para as Organizações Comunitárias e
lideranças extrativistas das RESEXs

RESEX PARA SEMPRE
o
o
o

o

Gestão Administrativa e financeira: Associação dos Pescadores de Poxim
do Sul - APPS
Abrangência: RESEX Canavieiras
Objetivo: Fortalecer a organização social, sobretudo de jovens e mulheres,
no protagonismo de suas pautas e gestão do território, a partir da
compreensão da importância do extrativismo e das populações
tradicionais para a produção de alimentos de qualidade e conservação
dos ecossistemas, dimensionando a importância socioambiental da
RESEX de Canavieiras para os municípios de abrangência do território,
bem como para todo o país.
Principais atividades:
1. Capacitar e Fortalecer as Lideranças Comunitárias – Realização de
oficinas de capacitação em diversos temas (conservação
ambiental, unidades de conservação, etc), mobilização
comunitária, intercâmbios
2. Fortalecer o Protagonismo de Jovens e Mulheres - Capacitação
Jovens em audiovisual em mídias digitais, capacitação em
confecção artesanatos em cerâmica e serigrafia, organização de
um “Festival Cultural” da RESEX, com vistas a fortalecer a
identidade da RESEX e a divulgação de suas ações e importância
socioambiental, ambiental e cultural para a sociedade, rodadas de
capacitação para mulheres nas Comunidades e Oficina de
ginecologia autônoma e cuidados da saúde da mulher com ervas
medicinais
3. Implementar Experiências de Turismo de Base Comunitária (TBC)
– Estruturar operadora de TBC, capacitações informática, guias e
condutores de passeios e trilhas e manutenção de embarcação de
uso coletivo e em turismo Comunitário
4. Atividades de Fortalecimento das Organizações Comunitárias –
Aquisição de Materiais e Equipamentos, contratação Técnico
Administrativo e Contábil para o bom andamento do projeto

INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO INTERCOMUNITÁRIO DA RESEX
CORUMBAU
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o
o
o

o

Gestão Administrativa e Financeira: Associação dos Pescadores e Amigos
da Costa do Descobrimento – APAACD
Abrangência: RESEX Corumbau
Objetivo: Fortalecer laços da comunidade tradicional entre os próprios
comunitários e com o território, por meio de atividades que capacitem,
integrem e articulem os extrativistas das diferentes localidades,
promovendo a maior articulação entre jovens e mulheres no processo de
decisão da RESEX
Principais atividades:
1. Curso de Primeiros Socorros – em parceria com o Corpo de
Bombeiros, com o intuito de capacitar sobre as boas práticas de
primeiros socorros
2. Intercâmbio de TBC
3. Produção de vídeo da cultura indígena – visitar as aldeias com a
execução de oficinas rápidas de gravação e edição de vídeos
4. Encontro de conhecimento e reconhecimento das histórias e
saberes de 20 anos da RESEX Corumbau
5. Oficina de Fotografia
6. Oficina de Resgate da Pesca
7. Oficina de Informática
8. Oficina da REDE de Mulheres
9. Reuniões do Comitê de Acompanhamento
10. Aquisição de equipamentos para o fortalecimento de todas as
Associações comunitárias da RESEX Corumbau

ALIANÇA SOLIDÁRIA
o
o
o

Gestão Administrativa e Financeira: Associação dos Pescadores
Abrangência: RESEX Cassurubá
Objetivo: Contribuir de forma efetiva no desenvolvimento do território e
no empoderamento das comunidades tradicionais, melhorando a renda
dos beneficiários principalmente os não atingidos por políticas públicas e
programas de governo

o

Principais atividades:
1. Instalação de 03 unidades de beneficiamento de frutas nativas
2. Oficinas de capacitação de Economia Solidária
3. Oficinas para gestão de manuseio, conservação e beneficiamento
de frutas nativas
4. Curso para desenvolvimento de iniciativas agroecológicas
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5. Elaboração de calendários estacionais das frutas nativas
6. Cursos de capacitação em TBC
7. Identificação e manutenção de trilhas ecológica com potencial
para o TBC
8. Intercambio em unidades de conservação onde o TBC já está
consolidado
9. Aquisição de Materiais para a Feira Gastronômica na
comunidade da Barra de Caravelas
10. Construir 02 hortas comunitárias na comunidade Perobas
11. Coletar sementes de árvores e de frutas nativas nas comunidades
Tapera, Rio do Macaco e Perobas

12. Capacitar os jovens extrativistas por meio de Oficinas em
Carpintaria Naval na comunidade de Nova Viçosa

*OBS: Além da apresentação dos subprojetos GEF MAR, a Rede de Mulheres da RESEX
Canavieiras solicitou espaço de fala para a apresentação do Projeto Inclusão Produtiva,
financiado pela GIZ/TERRAMAR. Com a abrangência nas 4 Reservas Extrativistas da Bahia
(Baía do Iguape, Canavieiras, Corumbau e Cassurubá), o principal objetivo do projeto é
o fortalecimento e empoderamento das mulheres extrativistas. Para isso, o projeto conta
com Oficinas de Formação e para os próximos anos existe a proposta de capacitar as
mulheres extrativistas para a construção de produtos fitoterápicos.

Discussão sobre os Subprojetos
Jaco reforça a ideia do TBC como opção para o desenvolvimento do território no
extremo sul.
Zeca enfatiza que as oficinas de educomunicação devem reforçar a ideia de
pertencimento, pois só assim o território será fortalecido de fato.
Jaco menciona que todos os projetos tratam sobre Turismo de Base Comunitária
e Rede de Mulheres.
Mauro sugeriu a criação de uma rede de comunicação do TBC do Sul da Bahia
Oficina para o Fortalecimento e Articulação do TBC no Sul da Bahia
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Encaminhamentos propostos
o Encontro para a discussão sobre o TBC
o Trabalhar o pertencimento dos jovens nas oficinas de
educomunicação
o Alinhamento entre o Projeto Integra Abrolhos e
Educomunicação Popular
o Possibilidade de criar uma Rede de TBC no Sul da Bahia

EIXOS CENTRAIS COMUNS DOS SUBPROJETOS
Durante a discussão sobre os subprojetos, os participantes ressaltaram que o
fortalecimento da Rede de Mulheres e o TBC são comuns a todas as propostas. Nesse
sentido, o consultor propôs aos partícipes sobre a sua percepção dos Eixos Centrais
Comuns, que seriam Turismo de Base Comunitária, Articulação em Rede (Mulheres e
Jovens) e Comunicação e Divulgação. A proposta dos Eixos Centrais Comuns (ECC) foi
aceita por todos os participantes.
Logo, Pedro explica a dinâmica do “Café Mundial”, que foi denominada de Rede
Regional. Tal dinâmica consiste em oito etapas, nas quais, há um incentivo grande para
a participação social, garantindo a construção de uma rede de diálogos e concepções
sobre determinado tema. No entanto, as etapas metodológicas foram:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Explicação sobre a dinâmica
Definição do tema de discussão
Perguntas orientadoras
Escolha dos anfitriões
Divisão dos grupos
Tempo para discussão dos temas com base
nas perguntas orientadoras

7. Troca dos grupos
8. Apresentação dos resultados
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Etapa 1: O mediador explicou toda a metodologia duas vezes para os participantes
Etapa 2: O tema de discussão foram os Eixos Centrais Comuns
1. Turismo de Base Comunitária;
2. Articulação em Rede (Mulheres e Jovens);
3. Comunicação e Divulgação.
Etapa 3: Como o objetivo da discussão era a compreensão das atividades-chave de cada
subprojeto para o ECC, as perguntas orientadoras foram:
1. Quais as atividades podem ser integradas?
2. Como elas podem ser integradas?
3. Quem se responsabiliza?
Etapa 4: O moderador perguntou à plenária se alguém se voluntariava para ser o
anfitrião/moderador da atividade, explicando o seu papel. Entretanto, os moderadores
foram Marília Mesquita (ICMBio/CEPENE), Mauro Braga (ICMBio/PARNAM Abrolhos) e
Marilene (Conecta Juventude3).
Etapa 5: Pedro dividiu os participantes em três grupos de maneira a garantir que todos
participem das discussões sobre os três temas.
Etapas 6 e 7: Após a divisão dos grupos, os anfitriões trocavam de grupo e discutiam as
perguntas orientadoras com os diferentes participantes. O tempo determinado para a
primeira troca foi de 30min, já para a segunda e terceira foi de 15min.
Etapa 8: Apresentação dos resultados
1. Relato da experiência em moderar: O consultor GEF MAR solicitou aos anfitriões
que comentassem sobre a experiência de moderar a discussão. Dessa forma,
Marilene afirma que muitas atividades não poderiam ser integradas pois foram
discutidas na base e criaram expectativas, além disso, afirma que a metodologia
foi positiva pois garantiu a participação de fato.
2. Apresentação dos resultados:
ECC de Articulação em Rede: O encaminhamento proposto foi envolver
as Redes de Mulheres de todas as RESEX mesmo nas Oficinas Regionais
de cada subprojeto. Além disso, enfatizaram que o esporte é uma das

3

Comitê de Jovens da RESEX Cassurubá
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atividades interessantes para engajar os jovens, e que seria uma
importante estratégia para a mobilização do Encontro de Jovens (Previsto
no Projeto INTEGRA ABROLHOS).

ECC de Comunicação: Marília apresentou a discussão do eixo central
Comunicação. As atividades identificadas como possíveis de serem
integradas foram sincronizar as oficinas previstas nos outros projetos com
as oficinas modulares do projeto de Educomunicação, do CEPENE.
Também previram um evento itinerante, no qual será realizada a seleção
dos participantes das oficinas, com foco em jovens e mulheres. Outra
sugestão foi identificar os materiais comuns a serem comprados para
escolher o mesmo fornecedor, facilitando assim a emissão de notas e a
otimização dos recursos. Capacitar os comunitários para atender suas
próprias demandas de produtos, como impressões, folders, camisas etc

ECC de Turismo de Base Comunitária: Mauro apresentou a discussão do
eixo central Turismo de Base Comunitária. Os pontos em comum entre os
subprojetos incluíram capacitações em TBC, criação e sinalização de
trilhas, e intercâmbios. Foi sugerido que os intercâmbios, quando
possíveis, fossem feitos com grupos de diferentes RESEX. Também
sugeriram a criação de uma rede de agências locais de TBC das UCs da
região, à exemplo da agência que está sendo desenvolvida pela RESEX
Canavieiras.
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Encaminhamentos propostos
o ARTICULAÇÃO EM REDE: Garantir o envolvimento de todas as RESEX
nos eventos das Redes de Mulheres e promover a interação entre o
esporte e cultura para a mobilização dos jovens.
o COMUNICAÇÃO: Capacitação Inicial sobre Design Gráfico anterior às
Oficinas do Projeto de Educomunicação e identificar os materiais
comuns a serem comprados para escolher o mesmo fornecedor.
o TBC: Reunião para debater o TBC no dia 03/03/2020, integrar os
intercâmbios, criação de rede Sul da Bahia de TBC.

APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO MÃE DO MANGUE
Discussão sobre a importância da Rede de Mulheres para a vida das
extrativistas, com uma reflexão pautada no fortalecimento comunitário e
como os projetos podem alterar a realidade local de maneira positiva.

APRESENTAÇÃO E REDEFINIÇÃO DO CRONOGRAMA DO SUBPROJETO
INTEGRA ABROLHOS
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Mônica e Valéria apresentaram as principais atividades do Projeto Integra
Abrolhos e o Cronograma. Nesse momento, houve a oportunidade de
discutir com as demais coordenações dos subprojetos e representantes
CONFREM sobre as datas dos eventos de maneira participativa a fim de
evitar a sobreposição de agendas.

Encaminhamentos propostos
o Grande Encontro das 4 RESEXs – Data: 24, 25 e 26 de Julho.
o Reunião da COFREM, em Salvador - Data: 23 e 24 de Março.
Na reunião, será planejado o Grande Encontro.
o Oficina da Rede de Mulheres na Baía de Iguape – Data: 20
e 21 de Abril.

DINÂMICA AUXÍLIO MÚTUO
Pedro apresentou a ideia da dinâmica que consistia em conseguir
desembrulhar um bombom com o braço esticado e sem poder utilizar o
outro braço. O objetivo da dinâmica foi de proporcionar a reflexão para a
importância do trabalho coletivo na solução de problemas nas
comunidades e/ou projetos, exemplificando com a problemática do
petróleo.

COMBATE AO PETRÓLEO E IMPACTO NOS SUBPROJETOS
Exibição do vídeo: “Uma comunidade contra o óleo”
Roda de conversa sobre o combate ao petróleo e seus impactos: Nesse
momento foi provocada uma discussão por meio da roda de conversa
para a compreensão acerca do combate ao petróleo e os impactos nos
subprojetos.
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o Impactos Econômicos: Pescadores ressaltaram a dificuldade na
comercialização do pescado, a falta de pesquisas com uma base
consolidada de amostras representativas e a insegurança dos
atravessadores e peixarias.
o Impactos Psicológicos e de Saúde: Os pescadores possuem uma
forte relação com o território, considerando o mar e seus recursos
como uma extensão da casa, logo a chegada do petróleo
impactou diretamente essa relação. Ainda nesse contexto, muitos
relataram o cansaço mental e a sensação de impotência. Ademais,
o contato com o petróleo ocasionou em alguns voluntários
náuseas, vômitos, dores de cabeça e confusão mental. E até hoje
pouco se sabe sobre o impacto na segurança alimentar da
população costeira, que possuí uma rotina alimentícia com base
no pescado.
o Impactos Ambientais: Pouco se sabe sobre os impactos
ambientais causados pelo petróleo, porém foram relatadas
inúmeras espécies que sofreram com a chegada do petróleo,
principalmente os peixes de fundo, tartarugas e as ostras.

Impactos

nos

subprojetos:

Os

coordenadores

dos

subprojetos

enfatizaram que a chegada do petróleo interferiu diretamente na gestão
dos projetos, uma vez que, esses atores ficaram inteiramente envolvidos
com o seu combate. Além disso, o Projeto RESEX PARA SEMPRE utilizou
recursos próprios para ações de contenção do petróleo, que serão
reembolsados pelo FUNBIO. Este recurso foi aplicado principalmente na
compra de alimentação e também na viabilização da ida das lideranças à
Salvador para exigir o auxílio emergencial para os pescadores, para isso,
foram gastos cerca de 22mil reais.

“o petróleo foi uma experiência de vida que mostrou a importância do amor e do

trabalho coletivo, tornado tudo possível” – João Barba
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“Os impactos maiores ainda virão e que, em Corumbau, passaram pelo conflito

entre divulgar que tinha chegado petróleo na área ou omitir por questões
financeiras” Zeca

AVALIAÇÃO DA OFICINA
Pedro realiza uma avaliação final com algumas perspectivas captadas na consultoria.
Enfatiza que das quatro prestações de contas enviadas ao FUNBIO duas já foram
aprovadas e as demais possuem pequenos ajustes. Ressalta ainda que as Associações
possuem

a

Planilha

de

Conciliação

Bancária,

instrumento

que

permite

o

acompanhamento dos gastos, tarifas e prestações de contas. Outro aspecto levantado
foi a necessidade de melhorar a comunicação entre os subprojetos e a divulgação das
atividades, sendo assim, propôs a criação da identidade visual dos projetos de integração
com as comunidades do Sul da Bahia, de páginas nas redes sociais e de uma agenda
compartilhada para todos os subprojetos.
Com o intuito de iniciar a avaliação da oficina o consultor elaborou o “Mural das
Expectativas” que foi sistematizado das expectativas que os participantes mencionaram
na apresentação. Dessa forma, os partícipes poderiam olhar para as expectativas e
avaliarem se foram alcançadas ou não. As principais falas de avaliação seguem abaixo:
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“A estratégia de identificar os eixos centrais foi importante para fortalecer as alianças das

comunidades” – Fafá
“Foi muito importante que a oficina aconteceu agora, para recarregar as energias ” – Zeca
“Agradeço à Associação de Pescadores e Marisqueiras da Barra de Caravelas pela

recepção e aos analistas pela troca. Parabenizo Pedro pela consultoria e a Aliança
Solidária, pelo êxito do projeto” - Carlinhos

VIVÊNCIA NA COMUNIDADE DA TAPERA E MIRINGABA
Como momento final de integração entre as comunidades, ICMBio e demais parceiros
dos subprojetos de integração com as comunidades foi oportunizada uma vivência na
comunidade da Tapera e Miringaba. O objetivo foi conhecer o potencial do Turismo de
Base Comunitária das comunidades e aumentar a integração entre os coordenadores
dos subprojetos.
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ENCAMINHAMENTOS GERAIS
Grande Encontro das 4 RESEXs – Data: 24, 25 e 26 de Julho
Reunião da COFREM, em Salvador - Data: 23 e 24 de
março. Na reunião, será planejado o Grande Encontro
Oficina da Rede de Mulheres na Baía de Iguape – Data: 20
e 21 de Abril
Reunião para debater o TBC no dia 03/03/2020, integrar
os intercâmbios, criação de rede Sul da Bahia de TBC
Reunião de Alinhamento entre os Subprojetos de
Educomunicação e Integra Abrolhos: 23 e 24 de abril.
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MATERIAIS PROJETO “ALIANÇA
SOLIDÁRIA”
PROJETO GEF MAR

TERMO DE REFERÊNCIA

Consultoria para elaboração das Oficinas de formação e elaboração
do Roteiro de Turismo de Base Comunitária na RESEX Cassurubá.
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DATA: 06/01/2020.
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1. OBJETIVOS
Contratação de consultor individual (pessoa física) para elaboração de Oficinas de
formação e elaboração do Roteiro de Turismo de Base Comunitária da RESEX Cassurubá,
atividade integrante do “Projeto Aliança Solidária: Uma ação econômica e
socioambiental na RESEX Cassurubá”, aprovado na Chamada OO3/2018 do Projeto GEF
Mar.

2. IDENTIFICAÇÃO
O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas - GEF Mar é um projeto do governo
federal criado e implementado em parceria com instituições privadas e da sociedade
civil, para promover a conservação da biodiversidade marinha e costeira. Dentro desse
contexto, a Associação dos Pescadores de Rede de Arrasto, Boeira, Fundo e Arraieira de
Caravelas – APESCA, CNPJ 09.626.307/0001-77, em 2018 elaborou de maneira
participativa, com o apoio das demais Associações de Base Comunitária da RESEX
Cassurubá, o “Projeto Aliança Solidária: Uma ação econômica e socioambiental na RESEX
Cassurubá”, que foi selecionado na Chamada OO3/2018 do Projeto GEF Mar. A chamada
foi lançada com objetivo de promover a articulação e o fortalecimento de organizações
comunitárias e comunidades beneficiárias ou usuárias de Unidades de Conservação (UC)
apoiadas pelo GEF Mar, visando à utilização sustentável de recursos naturais e a
participação na gestão das UCs.
O projeto prevê diferentes linhas de atuação, e dentre elas, está a de fortalecimento do
Turismo de Base Comunitária (TBC) na Reserva Extrativista de Cassurubá. O TBC consiste
na organização do turismo de escala local sob a ótica na qual os comunitários assumem
o papel de protagonistas, organizando e operacionalizando-o (BURSZTYN; BARTHOLO,
20124). Dentro desse contexto, o presente projeto pretende fortalecer essa forma de
turismo como uma alternativa de renda real para as comunidades tradicionais

4

BURSZTYN, I.; BARTHOLO, R. O processo de comercialização do turismo de base comunitária no Brasil:
desafios, potencialidades e perspectivas. Revista Sustentabilidade em Debate – Brasília, v. 3, n. 1, p. 97116, jan/jun. 2012.
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beneficiárias da Reserva Extrativista de Cassurubá, que acontecerá por meio de
manutenção e sinalização de trilhas, atividades formativas, aquisição de equipamentos
e realização de intercâmbio.
Nesse sentido, o presente Termo de Referência (TdR) prevê a contratação de consultor
individual (pessoa física) para elaboração de Oficinas para diagnóstico e levantamento
do potencial roteiro de Turismo de Base Comunitária na Reserva Extrativista de
Cassurubá.

3. ESCOPO DO TRABALHO
A execução dos trabalhos deverá obedecer criteriosamente às especificações
contidas no presente TdR e anexos. O detalhamento das atividades a serem
realizadas é apresentado a seguir e seus respectivos produtos estão definidos no
item 4 deste TdR. Em termos geográficos, as atividades e produtos aqui descritos
deverão abranger as comunidades de Barra de Caravelas, Caravelas, Tapera e
Miringaba e Rio dos Macacos, situadas na Reserva Extrativista de Cassurubá, na
região do Extremo Sul da Bahia.
A consultoria contratada será responsável por:
1. Elaborar plano de trabalho;
2. Planejar as Oficinas nas Comunidades;
3. Executar as oficinas;
4. Elaborar relatoria das oficinas
5. Produção do mapa de Roteiro Turísticos da RESEX Cassurubá
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Nesse contexto estão previstas as seguintes atividades:
ATIVIDADE 1 – ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
O consultor (a) deverá elaborar um Plano de Trabalho que deve conter o objetivo,
as diretrizes que norteiam o trabalho, a metodologia que será utilizada e a forma
de apresentação dos produtos.
ATIVIDADE 2 – PLANEJAMENTO DAS OFICINAS
O consultor (a) deverá planejar as 4 oficinas, tal organização deverá apresentar
metodologias ativas e participativas, baseada em métodos que garantam
efetivamente a participação dos envolvidos em articulação com os partícipes,
além da sensibilidade com a linguagem e processos criativos. O período planejado
para a execução em cada comunidade é de 1 dia, no qual o instrutor irá oferecer
uma programação que atenda minimamente os conteúdos:
Breve panorama geral do Turismo de Base Comunitária (o que é, quais são
os princípios e diretrizes, os benefícios, as dificuldades e experiências
exitosas);
Boas práticas de atendimento a turistas (levando em consideração os
aspectos como higiene na produção de alimentos, resíduos sólidos e
saneamento básico);
Mapeamento do Roteiro de Turismo de Base Comunitária na RESEX
Cassurubá (envolvendo a indicação dos locais para a visitação, atoreschave, pessoas interessadas/disponíveis).
Nesta etapa de planejamento, também será definida a logística para realização
das oficinas (datas e locais) com o apoio da APESCA, visando garantir o sucesso
das atividades.
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ATIVIDADE 3 – EXECUÇÃO DAS OFICINAS
O consultor (a) deverá organizar, moderar e executar as 4 oficinas nas
comunidades, com base no Planejamento aprovado pela equipe executora do
projeto (Atividade 2). As oficinas deverão ocorrer até o dia 29 de fevereiro de
2020.
ATIVIDADE 4 – ELABORAÇÃO DA RELATORIA
O consultor (a) deverá elaborar a relatoria de cada oficina, que contenha as
principais discussões, os temas abordados, os registros necessários (atas, lista de
presença e fotos), lições aprendidas e próximos passos.
ATIVIDADE 5 – PRODUÇÃO DO VÍDEO
O consultor (a) deverá durante as oficinas registrar os principais pontos turísticos
levantados e posteriormente sistematizá-los em um mapa de Roteiro de Turismo
de Base Comunitária da RESEX Cassurubá.
ATIVIDADE 6 – ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PRODUTOS
O consultor (a) deverá organizar, elaborar e entregar os produtos nas datas
previstas, que seguem abaixo.

4. PRODUTOS
PRODUTO 01 – Plano de Trabalho;
PRODUTO 02 – Planejamento das Oficinas;
PRODUTO 03, 04, 05 e 06 – Relatoria das Oficinas;
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PRODUTO 07 – Roteiro elaborado e entregue a APESCA.

5. QUADRO DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, PRAZOS E FORMA DE
PAGAMENTO

PROD
UTO

DESCRIÇÃO

PRAZO PARA ENTREGA

Até 10 (dez) dias após a

01

Plano de trabalho

02

Planejamento das Oficinas

03

Relatoria da Oficina 01

04

Relatoria da Oficina 02

05

Relatoria da Oficina 03

06

Relatoria da Oficina 04

assinatura do contrato;
Até 15 (quinze) dias após a
assinatura do contrato;
Até 20 (vinte) dias após a
assinatura do contrato;
Até 30 (trinta) dias após a
assinatura do contrato;
Até 40 (quarenta) dias após a
assinatura do contrato;
Até 50 (cinquenta) dias após a
assinatura do contrato;
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FORMA DE

PRAZO

PAGAMENTO.

PARA A

% DO VALOR

APESCA

TOTAL DO

APROVAR O

CONTRATO

PRODUTO

DE CADA FASE

(Dias úteis)

0%

10

20%

10

15%

10

15%

10

15%

10

15%

10

Entrega do Roteiro de
Turismo
07

Comunitária

de
da

Base
RESEX

Até 60 (sessenta) dias após a
assinatura do contrato;

20%

Cassurubá

6. FORMAS DE APRESENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS
O modelo dos documentos apresentados pelo Consultor (a) deverá ser
previamente acordado entre Consultor (a) e equipe executora do projeto, a partir
de proposta apresentada pelo Consultor (a). Estes documentos deverão ser
entregues à equipe executora do projeto e ao FUNBIO, em meio digital, em
formato editável (Word, Excel, Power point).
Os arquivos de mídia gerados deverão ser entregues gravados em CDs em
formato consolidado e editável.
O consultor contratado poderá reter cópia dos produtos gerados, mas a sua
utilização (no todo ou em parte) para fins diferentes do objeto deste
instrumento dependerá de autorização prévia e expressa da Contratante,
mesmo depois de encerrado o contrato.

7. INSUMOS
O consultor deverá realizar o trabalho utilizando seu próprio acervo técnico e
material (computador, máquina fotográfica, internet, serviços de telefonia e
etc.). A logística necessária para a mobilização dos participantes das oficinas será
de responsabilidade da APESCA e não do consultor. As oficinas serão realizadas
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nas sedes das Associações Comunitárias, dessa forma, o(a) consultor(a) não terá
gastos com aluguel de espaço.
Todas as despesas relacionadas a encargos sociais, trabalhistas e de seguro de
sua equipe, se for o caso, assim como quaisquer outras taxas e custos, bem como
relacionados às viagens necessárias às atividades deste TdR, devem ser
contemplados na proposta e custeadas pelo contratado.

8. QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL
O Consultor contratado deverá atender, no mínimo, a formação e experiências
listadas abaixo. O Consultor Contratado (a) deverá ter disponibilidade para
viagens e condições de realizar atividades de campo em situações adversas.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS
- Experiência com Turismo de Base Comunitária;
- Possuir insumos e equipamentos necessários para a elaboração dos
produtos;
- Experiência em processos participativos e realização de oficinas.
REQUISITOS DESEJÁVEIS
- Experiência comprovada no território local ou com outras comunidades
tradicionais.

10. DA SELEÇÃO
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O consultor (a) deverá encaminhar seu currículo e carta de apresentação (com no
máximo 1 página) para o e-mail apesca.caravelas@hotmail.com até o dia 21 de
janeiro de 2020 as 00h.
A APESCA entrará em contato com os (as) 3 selecionados (as) no prazo de 05 dias
após o encerramento das inscrições por meio telefônico para o agendamento da
entrevista. Após as entrevistas, a equipe executora do projeto entrará em contato
com o selecionado.
Responsabilidade Técnica
APESCA
Rubens Menezes
E-mail: apesca.caravelas@hotmail.com

ANEXO 1 – MODELO DE CURRÍCULO SUGERIDO

O Currículo de Pessoa Física deverá informar:



Dados pessoais (nome completo, data de nascimento, endereço, telefones de contato e
e-mail)



Atividade atual



Formação acadêmica (SE HOUVER)



Atuação profissional (SE HOUVER)



Experiência com recursos audiovisuais
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Interação com as comunidades da RESEX Cassurubá ou demais comunidades
tradicionais
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MATERIAIS DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO E
FORTALECIMENTO INTERCOMUNITÁRIO DA RESEX
CORUMBAU
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 0014/2020
EMITIDO EM 10/03/2020

Fornecedor:
Contratante: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento
Projeto: Projeto de Integração Intercomunitária da Resex Corumbau
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865-Léo (Presidente da APAACD)

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (GEF Mar) é um projeto do
Governo Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas
e da sociedade civil, para promover a conservação da biodiversidade marinha e
costeira.
O Governo Federal implementa o Projeto GEF Mar por meio de uma parceria
técnico financeira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo
financiado com recursos do Global Environment Facility (GEF), por meio do Banco
Mundial, e recursos provenientes do Termo de Compromisso com o IBAMA SEI
1777032 como parte da compensação ambiental para adequação das
plataformas marítimas de produção da Petrobrás em relação ao descarte de água
de produção, conforme conteúdo constante do Processo IBAMA
02001.000128/2018-26.
O Projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e executado pelo ICMBio e Órgãos
Estaduais. Dentro deste contexto, foram selecionados subprojetos por meio da Chamada
003/2018, para promover a articulação e o fortalecimento de organizações comunitárias e
comunidades beneficiárias ou usuárias de UCs do sul da Bahia apoiadas pelo GEF Mar, visando
à utilização sustentável de recursos naturais e a participação na gestão das UCs.
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Assim, a (Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento), convida sua empresa a apresentar orçamento para aquisição de
bens/serviços através do método SDC (Solicitação de Cotação), ou seja, menor
preço ofertado, para o escopo abaixo.
1. Escopo:
O presente pedido de cotação, que consiste na solicitação de orçamento
utensílios eletrodomésticos para aperfeiçoamento e melhorias das as
associações de base comunitárias parceiras da APAACD.

2. Endereço de entrega ou execução dos serviços
Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do descobrimento,
Comunidade Imbassuaba, s/n*, CEP 45983-000, Prado/Bahia CNPJ
04.689.886/0001-83

3. Prazos
A proposta deve ser entregue até o dia 20/03/2020, e possui validade até 30
dias.

4. Local de Cobrança e Faturamento
Nome da Associação: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa
do Descobrimento
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Endereço completo: Comunidade de Imbassuaba,s/n*
ITEM

Especificação Técnica

QUANTIDADE

Armário de cozinha

Altura
201

1
cm

Largura
165

cm

Profundidade
45

cm

Material
Madeira
Tipo
100%

da

de

Espessura
15
Divisor
Sim

Estrutura

Madeira
MDF
de

de

Chapas
mm
Talheres

Cor
Branco
Escala
Brilhante

de

Brilho

Espaço
Sim

Para

Micro-ondas

Tipo
Pintura

de

Pintura
Uva

Possui
Sim

Nicho

Garrafeiro
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Possui
Sim
Material
MDP

Tampo

do

Tampo

Possui
6

Portas

Possui
2

Gavetas

Possui
3

Prateleiras
CEP: 45983-000

Cidade/Estado: Prado/Ba
CNPJ: 04.689.886/0001-83
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

5. Pagamento
O valor da proposta deve incluir todos e quaisquer tributos, tais como:
impostos, encargos, seguros, taxas, fretes etc.
O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias úteis, contratados a partir do
envio do documento de cobranças ao contratante (nota fiscal, fatura e recibo)
6. Responsabilidades do fornecedor
Bens: O fornecedor será responsável pelo transporte ou frete do bem
adquirido desde o local de origem até local de entrega informado no item 2.
Caso o(s) item(ns) entregue(s) não corresponda(m) às especificações
contratadas ou apresente(m) defeito(s), deverá ser feita a substituição
imediata, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
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O bem deverá chegar ao seu destino final sem avarias ou danos. Para isso, o
fornecedor deverá cuidar do preparo da embalagem de forma adequada,
considerando os destinos e os meios de transporte.
Serviços: O fornecedor será responsável pela execução dos serviços, conforme
descrito neste documento. Caso o(s) serviço(s) executado(s) não
corresponda(m) às especificações contratadas ou seja(m) realizado(s)
parcialmente, o pagamento só será efetivado mediante ajuste da execução ou
no valor do contratado, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
Seguro: Quaisquer seguros que se fizerem necessários deverão ser
contratados pelo fornecedor.
7. Responsável pelo levantamento de preços:
Nome: Elenilson Nunes da Silva
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865
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PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 0020/2020
EMITIDO EM 10/03/2020

Fornecedor:
Contratante: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento
Projeto: Projeto de Integração Intercomunitária da Resex Corumbau
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865-Léo (Presidente da apaacd)

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (GEF Mar) é um projeto do
Governo Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas
e da sociedade civil, para promover a conservação da biodiversidade marinha e
costeira.
O Governo Federal implementa o Projeto GEF Mar por meio de uma parceria
técnico financeira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo
financiado com recursos do Global Environment Facility (GEF), por meio do Banco
Mundial, e recursos provenientes do Termo de Compromisso com o IBAMA SEI
1777032 como parte da compensação ambiental para adequação das
plataformas marítimas de produção da Petrobrás em relação ao descarte de água
de produção, conforme conteúdo constante do Processo IBAMA
02001.000128/2018-26.
O Projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e executado pelo ICMBio e Órgãos
Estaduais. Dentro deste contexto, foram selecionados subprojetos por meio da Chamada
003/2018, para promover a articulação e o fortalecimento de organizações comunitárias e
comunidades beneficiárias ou usuárias de UCs do sul da Bahia apoiadas pelo GEF Mar, visando
à utilização sustentável de recursos naturais e a participação Na gestão das UCs.

Assim, a (Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento), convida sua empresa a apresentar orçamento para aquisição de
bens/serviços através do método SDC (Solicitação de Cotação), ou seja, menor
preço ofertado, para o escopo abaixo.
1. Escopo:
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O presente pedido de cotação, que consiste na solicitação de orçamento
ITEM

Especificação Técnica

QUANTIDADE

Bebedouro
eletrônico

Modelo: Bebedouro eletrônico

1

Voltagem: 220v
Material: Plástico
Água natural e refrigerada

utensílios eletrodomésticos para aperfeiçoamento e melhorias das as
associações de base comunitárias parceiras da APAACD.

2. Endereço de entrega ou execução dos serviços
Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do descobrimento,
Comunidade Imbassuaba, s/n*, CEP 45983-000, Prado/Bahia CNPJ
04.689.886/0001-83

3. Prazos
A proposta deve ser entregue até o dia 20/03/2020, e possui validade até 30
dias.

4. Local de Cobrança e Faturamento
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Nome da Associação: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa
do Descobrimento
Endereço completo: Comunidade de Imbassuaba, s/n*
CEP: 45983-000
Cidade/Estado: Prado/Ba
CNPJ: 04.689.886/0001-83
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

5. Pagamento
O valor da proposta deve incluir todos e quaisquer tributos, tais como:
impostos, encargos, seguros, taxas, fretes etc.
O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias úteis, contratados a partir do
envio do documento de cobranças ao contratante (nota fiscal, fatura e recibo)
6. Responsabilidades do fornecedor
Bens: O fornecedor será responsável pelo transporte ou frete do bem
adquirido desde o local de origem até local de entrega informado no item 2.
Caso o(s) item(ns) entregue(s) não corresponda(m) às especificações
contratadas ou apresente(m) defeito(s), deverá ser feita a substituição
imediata, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
O bem deverá chegar ao seu destino final sem avarias ou danos. Para isso, o
fornecedor deverá cuidar do preparo da embalagem de forma adequada,
considerando os destinos e os meios de transporte.
Serviços: O fornecedor será responsável pela execução dos serviços, conforme
descrito neste documento. Caso o(s) serviço(s) executado(s) não
corresponda(m) às especificações contratadas ou seja(m) realizado(s)
parcialmente, o pagamento só será efetivado mediante ajuste da execução ou
no valor do contratado, sem qualquer ônus adicional para o contratante.

Página 95 de 156

Seguro: Quaisquer seguros que se fizerem necessários deverão ser
contratados pelo fornecedor.
7. Responsável pelo levantamento de preços:
Nome: Elenilson Nunes da Silva
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865
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PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 0008/2020
EMITIDO EM 10/03/2020

Fornecedor:
Contratante: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento
Projeto: Projeto de Integração Intercomunitária da Resex Corumbau
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865-Léo (Presidente da apaacd)

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (GEF Mar) é um projeto do
Governo Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas
e da sociedade civil, para promover a conservação da biodiversidade marinha e
costeira.
O Governo Federal implementa o Projeto GEF Mar por meio de uma parceria
técnico financeira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo
financiado com recursos do Global Environment Facility (GEF), por meio do Banco
Mundial, e recursos provenientes do Termo de Compromisso com o IBAMA SEI
1777032 como parte da compensação ambiental para adequação das
plataformas marítimas de produção da Petrobrás em relação ao descarte de água
de produção, conforme conteúdo constante do Processo IBAMA
02001.000128/2018-26.
O Projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e executado pelo ICMBio e Órgãos
Estaduais. Dentro deste contexto, foram selecionados subprojetos por meio da Chamada
003/2018, para promover a articulação e o fortalecimento de organizações comunitárias e
comunidades beneficiárias ou usuárias de UCs do sul da Bahia apoiadas pelo GEF Mar, visando
à utilização sustentável de recursos naturais e a participação Na gestão das UCs.

Assim, a (Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento), convida sua empresa a apresentar orçamento para aquisição de
bens/serviços através do método SDC (Solicitação de Cotação), ou seja, menor
preço ofertado, para o escopo abaixo.
1. Escopo:
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O presente pedido de cotação, que consiste na solicitação de orçamento
ITEM

Especificação Técnica

QUANTIDADE

Canecas para café

- Composição: Plástico

180

- Capacidade: 300ml
- Dimensão do Produto: 9cm
- Logotipo do Projeto GEFMAR e
APPACD
utensílios eletrodomésticos para aperfeiçoamento e melhorias das as
associações de base comunitárias parceiras da APAACD.

2. Endereço de entrega ou execução dos serviços
Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do descobrimento,
Comunidade Imbassuaba, s/n*, CEP 45983-000, Prado/Bahia CNPJ
04.689.886/0001-83

3. Prazos
A proposta deve ser entregue até o dia 20/03/2020, e possui validade até 30
dias.

4. Local de Cobrança e Faturamento
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Nome da Associação: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa
do Descobrimento
Endereço completo: Comunidade de Imbassuaba, s/n*
CEP: 45983-000
Cidade/Estado: Prado/Ba
CNPJ: 04.689.886/0001-83
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

5. Pagamento
O valor da proposta deve incluir todos e quaisquer tributos, tais como:
impostos, encargos, seguros, taxas, fretes etc.
O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias úteis, contratados a partir do
envio do documento de cobranças ao contratante (nota fiscal, fatura e recibo)
6. Responsabilidades do fornecedor
Bens: O fornecedor será responsável pelo transporte ou frete do bem
adquirido desde o local de origem até local de entrega informado no item 2.
Caso o(s) item(ns) entregue(s) não corresponda(m) às especificações
contratadas ou apresente(m) defeito(s), deverá ser feita a substituição
imediata, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
O bem deverá chegar ao seu destino final sem avarias ou danos. Para isso, o
fornecedor deverá cuidar do preparo da embalagem de forma adequada,
considerando os destinos e os meios de transporte.
Serviços: O fornecedor será responsável pela execução dos serviços, conforme
descrito neste documento. Caso o(s) serviço(s) executado(s) não
corresponda(m) às especificações contratadas ou seja(m) realizado(s)
parcialmente, o pagamento só será efetivado mediante ajuste da execução ou
no valor do contratado, sem qualquer ônus adicional para o contratante.

Página 99 de 156

Seguro: Quaisquer seguros que se fizerem necessários deverão ser
contratados pelo fornecedor.
7. Responsável pelo levantamento de preços:
Nome: Elenilson Nunes da Silva
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865
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PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 0013/2020
EMITIDO EM 10/03/2020

Fornecedor:
Contratante: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento
Projeto: Projeto de Integração Intercomunitária da Resex Corumbau
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865-Léo (Presidente da apaacd)

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (GEF Mar) é um projeto do
Governo Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas
e da sociedade civil, para promover a conservação da biodiversidade marinha e
costeira.
O Governo Federal implementa o Projeto GEF Mar por meio de uma parceria
técnico financeira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo
financiado com recursos do Global Environment Facility (GEF), por meio do Banco
Mundial, e recursos provenientes do Termo de Compromisso com o IBAMA SEI
1777032 como parte da compensação ambiental para adequação das
plataformas marítimas de produção da Petrobrás em relação ao descarte de água
de produção, conforme conteúdo constante do Processo IBAMA
02001.000128/2018-26.
O Projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e executado pelo ICMBio e Órgãos
Estaduais. Dentro deste contexto, foram selecionados subprojetos por meio da Chamada
003/2018, para promover a articulação e o fortalecimento de organizações comunitárias e
comunidades beneficiárias ou usuárias de UCs do sul da Bahia apoiadas pelo GEF Mar, visando
à utilização sustentável de recursos naturais e a participação Na gestão das UCs.

Assim, a (Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento), convida sua empresa a apresentar orçamento para aquisição de
bens/serviços através do método SDC (Solicitação de Cotação), ou seja, menor
preço ofertado, para o escopo abaixo.
1. Escopo:
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O presente pedido de cotação, que consiste na solicitação de orçamento
ITEM

Especificação Técnica

QUANTIDADE

Estufa elétrica

Bandejas em aço inoxidável;

1

Vidros Temperados: maior segurança;
Bandejas: 4;
Alimentação: 220v;
utensílios eletrodomésticos para aperfeiçoamento e melhorias das as
associações de base comunitárias parceiras da APAACD.

2. Endereço de entrega ou execução dos serviços
Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do descobrimento,
Comunidade Imbassuaba, s/n*, CEP 45983-000, Prado/Bahia CNPJ
04.689.886/0001-83

3. Prazos
A proposta deve ser entregue até o dia 20/03/2020, e possui validade até 30
dias.

4. Local de Cobrança e Faturamento
Nome da Associação: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa
do Descobrimento
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Endereço completo: Comunidade de Imbassuaba, s/n*
CEP: 45983-000
Cidade/Estado: Prado/Ba
CNPJ: 04.689.886/0001-83
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

5. Pagamento
O valor da proposta deve incluir todos e quaisquer tributos, tais como:
impostos, encargos, seguros, taxas, fretes etc.
O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias úteis, contratados a partir do
envio do documento de cobranças ao contratante (nota fiscal, fatura e recibo)
6. Responsabilidades do fornecedor
Bens: O fornecedor será responsável pelo transporte ou frete do bem
adquirido desde o local de origem até local de entrega informado no item 2.
Caso o(s) item(ns) entregue(s) não corresponda(m) às especificações
contratadas ou apresente(m) defeito(s), deverá ser feita a substituição
imediata, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
O bem deverá chegar ao seu destino final sem avarias ou danos. Para isso, o
fornecedor deverá cuidar do preparo da embalagem de forma adequada,
considerando os destinos e os meios de transporte.
Serviços: O fornecedor será responsável pela execução dos serviços, conforme
descrito neste documento. Caso o(s) serviço(s) executado(s) não
corresponda(m) às especificações contratadas ou seja(m) realizado(s)
parcialmente, o pagamento só será efetivado mediante ajuste da execução ou
no valor do contratado, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
Seguro: Quaisquer seguros que se fizerem necessários deverão ser
contratados pelo fornecedor.
7. Responsável pelo levantamento de preços:
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Nome: Elenilson Nunes da Silva
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865
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PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 0022/2020
EMITIDO EM 10/03/2020

Fornecedor:
Contratante: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento
Projeto: Projeto de Integração Intercomunitária da Resex Corumbau
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865-Léo (Presidente da apaacd)

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (GEF Mar) é um projeto do
Governo Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas
e da sociedade civil, para promover a conservação da biodiversidade marinha e
costeira.
O Governo Federal implementa o Projeto GEF Mar por meio de uma parceria
técnico financeira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo
financiado com recursos do Global Environment Facility (GEF), por meio do Banco
Mundial, e recursos provenientes do Termo de Compromisso com o IBAMA SEI
1777032 como parte da compensação ambiental para adequação das
plataformas marítimas de produção da Petrobrás em relação ao descarte de água
de produção, conforme conteúdo constante do Processo IBAMA
02001.000128/2018-26.
O Projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e executado pelo ICMBio e Órgãos
Estaduais. Dentro deste contexto, foram selecionados subprojetos por meio da Chamada
003/2018, para promover a articulação e o fortalecimento de organizações comunitárias e
comunidades beneficiárias ou usuárias de UCs do sul da Bahia apoiadas pelo GEF Mar, visando
à utilização sustentável de recursos naturais e a participação Na gestão das UCs.

Assim, a (Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento), convida sua empresa a apresentar orçamento para aquisição de
bens/serviços através do método SDC (Solicitação de Cotação), ou seja, menor
preço ofertado, para o escopo abaixo.
1. Escopo:
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O presente pedido de cotação, que consiste na solicitação de orçamento
ITEM

Especificação Técnica

QUANTIDADE

Fogão

220v

2

4 bocas
Com Forno
Acendimento automático
Tipo: piso
Pés: Sim

utensílios eletrodomésticos para aperfeiçoamento e melhorias das as
associações de base comunitárias parceiras da APAACD.

2. Endereço de entrega ou execução dos serviços
Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do descobrimento,
Comunidade Imbassuaba, s/n*, CEP 45983-000, Prado/Bahia CNPJ
04.689.886/0001-83

3. Prazos
A proposta deve ser entregue até o dia 20/03/2020, e possui validade até 30
dias.
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4. Local de Cobrança e Faturamento
Nome da Associação: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa
do Descobrimento
Endereço completo: Comunidade de Imbassuaba, s/n*
CEP: 45983-000
Cidade/Estado: Prado/Ba
CNPJ: 04.689.886/0001-83
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

5. Pagamento
O valor da proposta deve incluir todos e quaisquer tributos, tais como:
impostos, encargos, seguros, taxas, fretes etc.
O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias úteis, contratados a partir do
envio do documento de cobranças ao contratante (nota fiscal, fatura e recibo)
6. Responsabilidades do fornecedor
Bens: O fornecedor será responsável pelo transporte ou frete do bem
adquirido desde o local de origem até local de entrega informado no item 2.
Caso o(s) item(ns) entregue(s) não corresponda(m) às especificações
contratadas ou apresente(m) defeito(s), deverá ser feita a substituição
imediata, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
O bem deverá chegar ao seu destino final sem avarias ou danos. Para isso, o
fornecedor deverá cuidar do preparo da embalagem de forma adequada,
considerando os destinos e os meios de transporte.
Serviços: O fornecedor será responsável pela execução dos serviços, conforme
descrito neste documento. Caso o(s) serviço(s) executado(s) não
corresponda(m) às especificações contratadas ou seja(m) realizado(s)
parcialmente, o pagamento só será efetivado mediante ajuste da execução ou
no valor do contratado, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
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Seguro: Quaisquer seguros que se fizerem necessários deverão ser
contratados pelo fornecedor.
7. Responsável pelo levantamento de preços:
Nome: Elenilson Nunes da Silva
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865
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PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 0021/2020
EMITIDO EM 10/03/2020

Fornecedor:
Contratante: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento
Projeto: Projeto de Integração Intercomunitária da Resex Corumbau
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865-Léo (Presidente da apaacd)

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (GEF Mar) é um projeto do
Governo Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas
e da sociedade civil, para promover a conservação da biodiversidade marinha e
costeira.
O Governo Federal implementa o Projeto GEF Mar por meio de uma parceria
técnico financeira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo
financiado com recursos do Global Environment Facility (GEF), por meio do Banco
Mundial, e recursos provenientes do Termo de Compromisso com o IBAMA SEI
1777032 como parte da compensação ambiental para adequação das
plataformas marítimas de produção da Petrobrás em relação ao descarte de água
de produção, conforme conteúdo constante do Processo IBAMA
02001.000128/2018-26.
O Projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e executado pelo ICMBio e Órgãos
Estaduais. Dentro deste contexto, foram selecionados subprojetos por meio da Chamada
003/2018, para promover a articulação e o fortalecimento de organizações comunitárias e
comunidades beneficiárias ou usuárias de UCs do sul da Bahia apoiadas pelo GEF Mar, visando
à utilização sustentável de recursos naturais e a participação Na gestão das UCs.

Assim, a (Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento), convida sua empresa a apresentar orçamento para aquisição de
bens/serviços através do método SDC (Solicitação de Cotação), ou seja, menor
preço ofertado, para o escopo abaixo.
1. Escopo:
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O presente pedido de cotação, que consiste na solicitação de orçamento
ITEM

Especificação Técnica

QUANTIDADE

Freezer horizontal

Capacidade Bruta: 414
Capacidade Líq: 385
Tensão (V): 127/220
Frequência (Hz): 60

1

utensílios eletrodomésticos para aperfeiçoamento e melhorias das as
associações de base comunitárias parceiras da APAACD.

2. Endereço de entrega ou execução dos serviços
Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do descobrimento,
Comunidade Imbassuaba, s/n*, CEP 45983-000, Prado/Bahia CNPJ
04.689.886/0001-83

3. Prazos
A proposta deve ser entregue até o dia 20/03/2020, e possui validade até 30
dias.

4. Local de Cobrança e Faturamento
Nome da Associação: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa
do Descobrimento
Endereço completo: Comunidade de Imbassuaba, s/n*
Página 110 de 156

CEP: 45983-000
Cidade/Estado: Prado/Ba
CNPJ: 04.689.886/0001-83
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

5. Pagamento
O valor da proposta deve incluir todos e quaisquer tributos, tais como:
impostos, encargos, seguros, taxas, fretes etc.
O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias úteis, contratados a partir do
envio do documento de cobranças ao contratante (nota fiscal, fatura e recibo)
6. Responsabilidades do fornecedor
Bens: O fornecedor será responsável pelo transporte ou frete do bem
adquirido desde o local de origem até local de entrega informado no item 2.
Caso o(s) item(ns) entregue(s) não corresponda(m) às especificações
contratadas ou apresente(m) defeito(s), deverá ser feita a substituição
imediata, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
O bem deverá chegar ao seu destino final sem avarias ou danos. Para isso, o
fornecedor deverá cuidar do preparo da embalagem de forma adequada,
considerando os destinos e os meios de transporte.
Serviços: O fornecedor será responsável pela execução dos serviços, conforme
descrito neste documento. Caso o(s) serviço(s) executado(s) não
corresponda(m) às especificações contratadas ou seja(m) realizado(s)
parcialmente, o pagamento só será efetivado mediante ajuste da execução ou
no valor do contratado, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
Seguro: Quaisquer seguros que se fizerem necessários deverão ser
contratados pelo fornecedor.
7. Responsável pelo levantamento de preços:
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Nome: Elenilson Nunes da Silva
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865
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PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 0006/2020
EMITIDO EM 10/03/2020

Fornecedor:
Contratante: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento
Projeto: Projeto de Integração Intercomunitária da Resex Corumbau
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865-Léo (Presidente da apaacd)

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (GEF Mar) é um projeto do
Governo Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas
e da sociedade civil, para promover a conservação da biodiversidade marinha e
costeira.
O Governo Federal implementa o Projeto GEF Mar por meio de uma parceria
técnico financeira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo
financiado com recursos do Global Environment Facility (GEF), por meio do Banco
Mundial, e recursos provenientes do Termo de Compromisso com o IBAMA SEI
1777032 como parte da compensação ambiental para adequação das
plataformas marítimas de produção da Petrobrás em relação ao descarte de água
de produção, conforme conteúdo constante do Processo IBAMA
02001.000128/2018-26.
O Projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e executado pelo ICMBio e Órgãos
Estaduais. Dentro deste contexto, foram selecionados subprojetos por meio da Chamada
003/2018, para promover a articulação e o fortalecimento de organizações comunitárias e
comunidades beneficiárias ou usuárias de UCs do sul da Bahia apoiadas pelo GEF Mar, visando
à utilização sustentável de recursos naturais e a participação Na gestão das UCs.

Assim, a (Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento), convida sua empresa a apresentar orçamento para aquisição de
bens/serviços através do método SDC (Solicitação de Cotação), ou seja, menor
preço ofertado, para o escopo abaixo.
1. Escopo:
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O presente pedido de cotação, que consiste na solicitação de orçamento
ITEM

Especificação Técnica

Garrafas para água, Garrafão
plástico, tipo botijão
térmico 5 L
Dimensões:
30cm

(A)

térmico

X

QUANTIDADE
5

19cm

Litros 27

(L)

Capacidade: 5 Litros
utensílios eletrodomésticos para aperfeiçoamento e melhorias das as
associações de base comunitárias parceiras da APAACD.

2. Endereço de entrega ou execução dos serviços
Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do descobrimento,
Comunidade Imbassuaba, s/n*, CEP 45983-000, Prado/Bahia CNPJ
04.689.886/0001-83

3. Prazos
A proposta deve ser entregue até o dia 20/03/2020, e possui validade até 30
dias.

4. Local de Cobrança e Faturamento
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Nome da Associação: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa
do Descobrimento
Endereço completo: Comunidade de Imbassuaba, s/n*
CEP: 45983-000
Cidade/Estado: Prado/Ba
CNPJ: 04.689.886/0001-83
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

5. Pagamento
O valor da proposta deve incluir todos e quaisquer tributos, tais como:
impostos, encargos, seguros, taxas, fretes etc.
O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias úteis, contratados a partir do
envio do documento de cobranças ao contratante (nota fiscal, fatura e recibo)
6. Responsabilidades do fornecedor
Bens: O fornecedor será responsável pelo transporte ou frete do bem
adquirido desde o local de origem até local de entrega informado no item 2.
Caso o(s) item(ns) entregue(s) não corresponda(m) às especificações
contratadas ou apresente(m) defeito(s), deverá ser feita a substituição
imediata, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
O bem deverá chegar ao seu destino final sem avarias ou danos. Para isso, o
fornecedor deverá cuidar do preparo da embalagem de forma adequada,
considerando os destinos e os meios de transporte.
Serviços: O fornecedor será responsável pela execução dos serviços, conforme
descrito neste documento. Caso o(s) serviço(s) executado(s) não
corresponda(m) às especificações contratadas ou seja(m) realizado(s)
parcialmente, o pagamento só será efetivado mediante ajuste da execução ou
no valor do contratado, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
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Seguro: Quaisquer seguros que se fizerem necessários deverão ser
contratados pelo fornecedor.
7. Responsável pelo levantamento de preços:
Nome: Elenilson Nunes da Silva
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865

PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 0011/2020
EMITIDO EM 10/03/2020

Fornecedor:
Contratante: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento
Projeto: Projeto de Integração Intercomunitária da Resex Corumbau
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865-Léo (Presidente da apaacd)

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (GEF Mar) é um projeto do
Governo Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas
e da sociedade civil, para promover a conservação da biodiversidade marinha e
costeira.
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O Governo Federal implementa o Projeto GEF Mar por meio de uma parceria
técnico financeira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo
financiado com recursos do Global Environment Facility (GEF), por meio do Banco
Mundial, e recursos provenientes do Termo de Compromisso com o IBAMA SEI
1777032 como parte da compensação ambiental para adequação das
plataformas marítimas de produção da Petrobrás em relação ao descarte de água
de produção, conforme conteúdo constante do Processo IBAMA
02001.000128/2018-26.
O Projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e executado pelo ICMBio e Órgãos
Estaduais. Dentro deste contexto, foram selecionados subprojetos por meio da Chamada
003/2018, para promover a articulação e o fortalecimento de organizações comunitárias e
comunidades beneficiárias ou usuárias de UCs do sul da Bahia apoiadas pelo GEF Mar, visando
à utilização sustentável de recursos naturais e a participação Na gestão das UCs.

Assim, a (Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento), convida sua empresa a apresentar orçamento para aquisição de
bens/serviços através do método SDC (Solicitação de Cotação), ou seja, menor
preço ofertado, para o escopo abaixo.
1. Escopo:
O presente pedido de cotação, que consiste na solicitação de orçamento
utensílios eletrodomésticos para aperfeiçoamento e melhorias das as
associações de base comunitárias parceiras da APAACD.

2. Endereço de entrega ou execução dos serviços
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Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do descobrimento,
ITEM

Especificação Técnica

QUANTIDADE

Kit de talheres

Quantidade: 12 facas, 12 colheres e 12 garfos

3

Faca
Comprimento
(cm):
22
- Largura (cm): 1,9 cabo e 1,8 lâmina
- Espessura (mm): 1 lâmina e 3 cabo
Peso:
40
gramas
Material:
Aço
Inox
Cor:
Inox
Polido
-

Garfo
Comprimento
(cm):
21
Largura (cm): 2 cabo e 2,3 Ponta
Espessura
(mm):
2
Peso:
35
gramas
Material:
Aço
Inox
Cor:
Inox
Polido

Colher
Comprimento
(cm):
21,5
- Largura (cm): 2 cabo e 4,5 Ponta
- Espessura (mm): 2 cabo e 1 a concha
Peso:
40
gramas
Material:
Aço
Inox
- Cor: Inox Polido

Comunidade Imbassuaba, s/n*, CEP 45983-000, Prado/Bahia CNPJ
04.689.886/0001-83

3. Prazos
A proposta deve ser entregue até o dia 20/03/2020, e possui validade até 30
dias.

4. Local de Cobrança e Faturamento
Nome da Associação: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa
do Descobrimento
Endereço completo: Comunidade de Imbassuaba, s/n*
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CEP: 45983-000
Cidade/Estado: Prado/Ba
CNPJ: 04.689.886/0001-83
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

5. Pagamento
O valor da proposta deve incluir todos e quaisquer tributos, tais como:
impostos, encargos, seguros, taxas, fretes etc.
O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias úteis, contratados a partir do
envio do documento de cobranças ao contratante (nota fiscal, fatura e recibo)
6. Responsabilidades do fornecedor
Bens: O fornecedor será responsável pelo transporte ou frete do bem
adquirido desde o local de origem até local de entrega informado no item 2.
Caso o(s) item(ns) entregue(s) não corresponda(m) às especificações
contratadas ou apresente(m) defeito(s), deverá ser feita a substituição
imediata, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
O bem deverá chegar ao seu destino final sem avarias ou danos. Para isso, o
fornecedor deverá cuidar do preparo da embalagem de forma adequada,
considerando os destinos e os meios de transporte.
Serviços: O fornecedor será responsável pela execução dos serviços, conforme
descrito neste documento. Caso o(s) serviço(s) executado(s) não
corresponda(m) às especificações contratadas ou seja(m) realizado(s)
parcialmente, o pagamento só será efetivado mediante ajuste da execução ou
no valor do contratado, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
Seguro: Quaisquer seguros que se fizerem necessários deverão ser
contratados pelo fornecedor.
7. Responsável pelo levantamento de preços:
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Nome: Elenilson Nunes da Silva
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865

PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 0015/2020
EMITIDO EM 10/03/2020

Fornecedor:
Contratante: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento
Projeto: Projeto de Integração Intercomunitária da Resex Corumbau
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865-Léo (Presidente da apaacd)

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (GEF Mar) é um projeto do
Governo Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas
e da sociedade civil, para promover a conservação da biodiversidade marinha e
costeira.
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O Governo Federal implementa o Projeto GEF Mar por meio de uma parceria
técnico financeira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo
financiado com recursos do Global Environment Facility (GEF), por meio do Banco
Mundial, e recursos provenientes do Termo de Compromisso com o IBAMA SEI
1777032 como parte da compensação ambiental para adequação das
plataformas marítimas de produção da Petrobrás em relação ao descarte de água
de produção, conforme conteúdo constante do Processo IBAMA
02001.000128/2018-26.
O Projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e executado pelo ICMBio e Órgãos
Estaduais. Dentro deste contexto, foram selecionados subprojetos por meio da Chamada
003/2018, para promover a articulação e o fortalecimento de organizações comunitárias e
comunidades beneficiárias ou usuárias de UCs do sul da Bahia apoiadas pelo GEF Mar, visando
à utilização sustentável de recursos naturais e a participação Na gestão das UCs.

Assim, a (Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento), convida sua empresa a apresentar orçamento para aquisição de
bens/serviços através do método SDC (Solicitação de Cotação), ou seja, menor
preço ofertado, para o escopo abaixo.
1. Escopo:
O presente pedido de cotação, que consiste na solicitação de orçamento
utensílios eletrodomésticos para aperfeiçoamento e melhorias das as
associações de base comunitárias parceiras da APAACD.

2. Endereço de entrega ou execução dos serviços
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Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do descobrimento,
ITEM

Especificação Técnica

QUANTIDADE

Liquidificador
Industrial

MATERIAL- CORPO: Inox

1

POTÊNCIA: 1.4/HP/1000Watts
FREQUÊNCIA: 50/60 Hz
ROTAÇÃO: 18.000 RPM
TAMPA: Alumínio Repuxado
COPO: 4 Litros Inox

Comunidade Imbassuaba, s/n*, CEP 45983-000, Prado/Bahia CNPJ
04.689.886/0001-83

3. Prazos
A proposta deve ser entregue até o dia 20/03/2020, e possui validade até 30
dias.

4. Local de Cobrança e Faturamento
Nome da Associação: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa
do Descobrimento
Endereço completo: Comunidade de Imbassuaba, s/n*
CEP: 45983-000
Cidade/Estado: Prado/Ba
CNPJ: 04.689.886/0001-83
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

5. Pagamento
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O valor da proposta deve incluir todos e quaisquer tributos, tais como:
impostos, encargos, seguros, taxas, fretes etc.
O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias úteis, contratados a partir do
envio do documento de cobranças ao contratante (nota fiscal, fatura e recibo)
6. Responsabilidades do fornecedor
Bens: O fornecedor será responsável pelo transporte ou frete do bem
adquirido desde o local de origem até local de entrega informado no item 2.
Caso o(s) item(ns) entregue(s) não corresponda(m) às especificações
contratadas ou apresente(m) defeito(s), deverá ser feita a substituição
imediata, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
O bem deverá chegar ao seu destino final sem avarias ou danos. Para isso, o
fornecedor deverá cuidar do preparo da embalagem de forma adequada,
considerando os destinos e os meios de transporte.
Serviços: O fornecedor será responsável pela execução dos serviços, conforme
descrito neste documento. Caso o(s) serviço(s) executado(s) não
corresponda(m) às especificações contratadas ou seja(m) realizado(s)
parcialmente, o pagamento só será efetivado mediante ajuste da execução ou
no valor do contratado, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
Seguro: Quaisquer seguros que se fizerem necessários deverão ser
contratados pelo fornecedor.
7. Responsável pelo levantamento de preços:
Nome: Elenilson Nunes da Silva
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865
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PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 0016/2020
EMITIDO EM 10/03/2020

Fornecedor:
Contratante: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento
Projeto: Projeto de Integração Intercomunitária da Resex Corumbau
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865-Léo (Presidente da apaacd)

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (GEF Mar) é um projeto do
Governo Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas
e da sociedade civil, para promover a conservação da biodiversidade marinha e
costeira.
O Governo Federal implementa o Projeto GEF Mar por meio de uma parceria
técnico financeira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo
financiado com recursos do Global Environment Facility (GEF), por meio do Banco
Mundial, e recursos provenientes do Termo de Compromisso com o IBAMA SEI
1777032 como parte da compensação ambiental para adequação das
plataformas marítimas de produção da Petrobrás em relação ao descarte de água
de produção, conforme conteúdo constante do Processo IBAMA
02001.000128/2018-26.
O Projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e executado pelo ICMBio e Órgãos
Estaduais. Dentro deste contexto, foram selecionados subprojetos por meio da Chamada
003/2018, para promover a articulação e o fortalecimento de organizações comunitárias e
comunidades beneficiárias ou usuárias de UCs do sul da Bahia apoiadas pelo GEF Mar, visando
à utilização sustentável de recursos naturais e a participação Na gestão das UCs.

Assim, a (Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento), convida sua empresa a apresentar orçamento para aquisição de
bens/serviços através do método SDC (Solicitação de Cotação), ou seja, menor
preço ofertado, para o escopo abaixo.
1. Escopo:
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O presente pedido de cotação, que consiste na solicitação de orçamento
ITEM

Especificação Técnica

QUANTIDADE

Liquidificador
Convencional

Voltagem: 220v

8

Velocidades: 3
Capacidade: 2 litros
Material copo: Policarbonato

utensílios eletrodomésticos para aperfeiçoamento e melhorias das as
associações de base comunitárias parceiras da APAACD.

2. Endereço de entrega ou execução dos serviços
Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do descobrimento,
Comunidade Imbassuaba, s/n*, CEP 45983-000, Prado/Bahia CNPJ
04.689.886/0001-83

3. Prazos
A proposta deve ser entregue até o dia 20/03/2020, e possui validade até 30
dias.

4. Local de Cobrança e Faturamento
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Nome da Associação: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa
do Descobrimento
Endereço completo: Comunidade de Imbassuaba, s/n*
CEP: 45983-000
Cidade/Estado: Prado/Ba
CNPJ: 04.689.886/0001-83
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

5. Pagamento
O valor da proposta deve incluir todos e quaisquer tributos, tais como:
impostos, encargos, seguros, taxas, fretes etc.
O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias úteis, contratados a partir do
envio do documento de cobranças ao contratante (nota fiscal, fatura e recibo)
6. Responsabilidades do fornecedor
Bens: O fornecedor será responsável pelo transporte ou frete do bem
adquirido desde o local de origem até local de entrega informado no item 2.
Caso o(s) item(ns) entregue(s) não corresponda(m) às especificações
contratadas ou apresente(m) defeito(s), deverá ser feita a substituição
imediata, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
O bem deverá chegar ao seu destino final sem avarias ou danos. Para isso, o
fornecedor deverá cuidar do preparo da embalagem de forma adequada,
considerando os destinos e os meios de transporte.
Serviços: O fornecedor será responsável pela execução dos serviços, conforme
descrito neste documento. Caso o(s) serviço(s) executado(s) não
corresponda(m) às especificações contratadas ou seja(m) realizado(s)
parcialmente, o pagamento só será efetivado mediante ajuste da execução ou
no valor do contratado, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
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Seguro: Quaisquer seguros que se fizerem necessários deverão ser
contratados pelo fornecedor.
7. Responsável pelo levantamento de preços:
Nome: Elenilson Nunes da Silva
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865

PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 0012/2020
EMITIDO EM 10/03/2020

Fornecedor:
Contratante: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento
Projeto: Projeto de Integração Intercomunitária da Resex Corumbau
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865-Léo (Presidente da apaacd)

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (GEF Mar) é um projeto do
Governo Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas
e da sociedade civil, para promover a conservação da biodiversidade marinha e
costeira.
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O Governo Federal implementa o Projeto GEF Mar por meio de uma parceria
técnico financeira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo
financiado com recursos do Global Environment Facility (GEF), por meio do Banco
Mundial, e recursos provenientes do Termo de Compromisso com o IBAMA SEI
1777032 como parte da compensação ambiental para adequação das
plataformas marítimas de produção da Petrobrás em relação ao descarte de água
de produção, conforme conteúdo constante do Processo IBAMA
02001.000128/2018-26.
O Projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e executado pelo ICMBio e Órgãos
Estaduais. Dentro deste contexto, foram selecionados subprojetos por meio da Chamada
003/2018, para promover a articulação e o fortalecimento de organizações comunitárias e
comunidades beneficiárias ou usuárias de UCs do sul da Bahia apoiadas pelo GEF Mar, visando
à utilização sustentável de recursos naturais e a participação Na gestão das UCs.

Assim, a (Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento), convida sua empresa a apresentar orçamento para aquisição de
bens/serviços através do método SDC (Solicitação de Cotação), ou seja, menor
preço ofertado, para o escopo abaixo.
1. Escopo:
O presente pedido de cotação, que consiste na solicitação de orçamento
utensílios eletrodomésticos para aperfeiçoamento e melhorias das as
associações de base comunitárias parceiras da APAACD.

2. Endereço de entrega ou execução dos serviços
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Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do descobrimento,
ITEM

Especificação Técnica

QUANTIDADE

Mesa Inox para a Medidas: Altura - 850 MM | Largura - 1
produção de massas 1600 MM | Profundidade - 600 MM
caseiras
e
manipulação
de
alimentos
Comunidade Imbassuaba, s/n*, CEP 45983-000, Prado/Bahia CNPJ
04.689.886/0001-83

3. Prazos
A proposta deve ser entregue até o dia 20/03/2020, e possui validade até 30
dias.

4. Local de Cobrança e Faturamento
Nome da Associação: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa
do Descobrimento
Endereço completo: Comunidade de Imbassuaba, s/n*
CEP: 45983-000
Cidade/Estado: Prado/Ba
CNPJ: 04.689.886/0001-83
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

5. Pagamento
O valor da proposta deve incluir todos e quaisquer tributos, tais como:
impostos, encargos, seguros, taxas, fretes etc.
O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias úteis, contratados a partir do
envio do documento de cobranças ao contratante (nota fiscal, fatura e recibo)
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6. Responsabilidades do fornecedor
Bens: O fornecedor será responsável pelo transporte ou frete do bem
adquirido desde o local de origem até local de entrega informado no item 2.
Caso o(s) item(ns) entregue(s) não corresponda(m) às especificações
contratadas ou apresente(m) defeito(s), deverá ser feita a substituição
imediata, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
O bem deverá chegar ao seu destino final sem avarias ou danos. Para isso, o
fornecedor deverá cuidar do preparo da embalagem de forma adequada,
considerando os destinos e os meios de transporte.
Serviços: O fornecedor será responsável pela execução dos serviços, conforme
descrito neste documento. Caso o(s) serviço(s) executado(s) não
corresponda(m) às especificações contratadas ou seja(m) realizado(s)
parcialmente, o pagamento só será efetivado mediante ajuste da execução ou
no valor do contratado, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
Seguro: Quaisquer seguros que se fizerem necessários deverão ser
contratados pelo fornecedor.
7. Responsável pelo levantamento de preços:
Nome: Elenilson Nunes da Silva
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865
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PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 0017/2020
EMITIDO EM 10/03/2020

Fornecedor:
Contratante: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento
Projeto: Projeto de Integração Intercomunitária da Resex Corumbau
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865-Léo (Presidente da apaacd)

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (GEF Mar) é um projeto do
Governo Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas
e da sociedade civil, para promover a conservação da biodiversidade marinha e
costeira.
O Governo Federal implementa o Projeto GEF Mar por meio de uma parceria
técnico financeira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo
financiado com recursos do Global Environment Facility (GEF), por meio do Banco
Mundial, e recursos provenientes do Termo de Compromisso com o IBAMA SEI
1777032 como parte da compensação ambiental para adequação das
plataformas marítimas de produção da Petrobrás em relação ao descarte de água
de produção, conforme conteúdo constante do Processo IBAMA
02001.000128/2018-26.
O Projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e executado pelo ICMBio e Órgãos
Estaduais. Dentro deste contexto, foram selecionados subprojetos por meio da Chamada
003/2018, para promover a articulação e o fortalecimento de organizações comunitárias e
comunidades beneficiárias ou usuárias de UCs do sul da Bahia apoiadas pelo GEF Mar, visando
à utilização sustentável de recursos naturais e a participação Na gestão das UCs.

Assim, a (Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento), convida sua empresa a apresentar orçamento para aquisição de
bens/serviços através do método SDC (Solicitação de Cotação), ou seja, menor
preço ofertado, para o escopo abaixo.
1. Escopo:
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O presente pedido de cotação, que consiste na solicitação de orçamento
ITEM

Especificação Técnica

QUANTIDADE

Micro-ondas

Material: Chapa de aço

1

Capacidade: 30 litros
Prato giratório
Temporizador
Voltagem: 220v

utensílios eletrodomésticos para aperfeiçoamento e melhorias das as
associações de base comunitárias parceiras da APAACD.

2. Endereço de entrega ou execução dos serviços
Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do descobrimento,
Comunidade Imbassuaba, s/n*, CEP 45983-000, Prado/Bahia CNPJ
04.689.886/0001-83

3. Prazos
A proposta deve ser entregue até o dia 20/03/2020, e possui validade até 30
dias.

4. Local de Cobrança e Faturamento
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Nome da Associação: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa
do Descobrimento
Endereço completo: Comunidade de Imbassuaba, s/n*
CEP: 45983-000
Cidade/Estado: Prado/Ba
CNPJ: 04.689.886/0001-83
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

5. Pagamento
O valor da proposta deve incluir todos e quaisquer tributos, tais como:
impostos, encargos, seguros, taxas, fretes etc.
O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias úteis, contratados a partir do
envio do documento de cobranças ao contratante (nota fiscal, fatura e recibo)
6. Responsabilidades do fornecedor
Bens: O fornecedor será responsável pelo transporte ou frete do bem
adquirido desde o local de origem até local de entrega informado no item 2.
Caso o(s) item(ns) entregue(s) não corresponda(m) às especificações
contratadas ou apresente(m) defeito(s), deverá ser feita a substituição
imediata, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
O bem deverá chegar ao seu destino final sem avarias ou danos. Para isso, o
fornecedor deverá cuidar do preparo da embalagem de forma adequada,
considerando os destinos e os meios de transporte.
Serviços: O fornecedor será responsável pela execução dos serviços, conforme
descrito neste documento. Caso o(s) serviço(s) executado(s) não
corresponda(m) às especificações contratadas ou seja(m) realizado(s)
parcialmente, o pagamento só será efetivado mediante ajuste da execução ou
no valor do contratado, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
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Seguro: Quaisquer seguros que se fizerem necessários deverão ser
contratados pelo fornecedor.
7. Responsável pelo levantamento de preços:
Nome: Elenilson Nunes da Silva
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865

PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 0024/2020
EMITIDO EM 10/03/2020

Fornecedor:
Contratante: Associação dos pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento
Projeto: Projeto de Integração Intercomunitária de Resex Corumbau
E-mail: Apaacd.Imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865-léo(presidente)

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (GEF Mar) é um projeto do
Governo Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas
e da sociedade civil, para promover a conservação da biodiversidade marinha e
costeira.
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O Governo Federal implementa o Projeto GEF Mar por meio de uma parceria
técnico financeira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo
financiado com recursos do Global Environment Facility (GEF), por meio do Banco
Mundial, e recursos provenientes do Termo de Compromisso com o IBAMA SEI
1777032 como parte da compensação ambiental para adequação das
plataformas marítimas de produção da Petrobrás em relação ao descarte de água
de produção, conforme conteúdo constante do Processo IBAMA
02001.000128/2018-26.
O Projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e executado pelo ICMBio e Órgãos
Estaduais. Dentro deste contexto, foram selecionados subprojetos por meio da Chamada
003/2018, para promover a articulação e o fortalecimento de organizações comunitárias e
comunidades beneficiárias ou usuárias de UCs do sul da Bahia apoiadas pelo GEF Mar, visando
à utilização sustentável de recursos naturais e a participação Na gestão das UCs.

Assim, a Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento, convida sua empresa a apresentar orçamento para aquisição de
bens/serviços, através do método. SDC (Solicitação de Cotação), ou seja, menor
preço ofertado, para o escopo abaixo.
1. Escopo
O presente pedido de cotação, que consiste na solicitação de orçamento de
bens, e serviços que são materiais de construção referente para
aperfeiçoamento e melhorias das as associações de base comunitárias
parceiras da APAACD.
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
ITEM

QUANTIDADE

Porta de calha /talisca 80 cm

2

Aduela de porta 80 cm

2

Janelas de calha /talisca 80 cm

2

Aduela para janela 80 cm

2

Telhas 244x0,50x4mm

48

Peças madeira mista 11x7

6

Tita acrílica 18 L

1
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Tinta látex 3,6 L

2

Fechadura 803/11

2

Forro pvc branco 20cm x 8mm ,6m 60 mts
Roda forro branco

13 varas 6 mts

Prego 12x12 s/ cabeça

4 uni

Caibro 6x3,5 de 3 mts

15

Cimento cp2

5 uni

Telhas plan

700 uni

Eucalipto tratado roliço 20 A 22 3 3 uni
MTS

2. Endereço de entrega ou execução dos serviços
Associação dos pescadores artesanais e Amigos da Costa do Descobrimento,
comunidade de Imbassuaba, s/n* CEP 45983-000 cidade prado/Ba CNPJ
04.689.886/0001-83
3. Prazos
A proposta deve ser entregue até o dia 20/03/2020, possui validade de 30
dias

4. Local de Cobrança e Faturamento
Nome da Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa
Associação: do Descobrimento
Endereço Comunidade de Imbassuaba, s/n*
completo:
CEP: 45983-000
Cidade/Estado: Prado/Ba
CNPJ: 04.689.886/001-83
Inscrição Estadual:
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Inscrição
Municipal:

5. Pagamento
O valor da proposta deve incluir todos e quaisquer tributos, tais como:
impostos, encargos, seguros, taxas, fretes etc.
O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias úteis, contados a partir do
envio do documento de cobrança ao contratante (nota fiscal, fatura e recibo)
6. Responsabilidades do fornecedor
Bens: O fornecedor será responsável pelo transporte ou frete do bem adquirido
desde o local de origem até local de entrega informado no item 2.
Caso o(s) item(ns) entregue(s) não corresponda(m) às especificações
contratadas ou apresente(m) defeito(s), deverá ser feita a substituição
imediata, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
O bem deverá chegar ao seu destino final sem avarias ou danos. Para isso, o
fornecedor deverá cuidar do preparo da embalagem de forma adequada,
considerando os destinos e os meios de transporte.
Serviço: O fornecedor será responsável pela execução dos serviços, conforme
descrito neste documento. Caso o(s) serviço(s) executado(s) não
corresponda(m) às especificações contratadas ou seja(m) realizado(s)
parcialmente, o pagamento só será efetivado mediante ajuste da execução ou
no valor do contratado, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
Seguro: Quaisquer seguros que se fizerem necessários deverão ser
contratados pelo fornecedor.
7. Responsável pelo levantamento de preços:
Nome: Elenilson Nunes da Silva
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865
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PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 0009/2020
EMITIDO EM 10/03/2020

Fornecedor:
Contratante: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento
Projeto: Projeto de Integração Intercomunitária da Resex Corumbau
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865-Léo (Presidente da apaacd)

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (GEF Mar) é um projeto do
Governo Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas
e da sociedade civil, para promover a conservação da biodiversidade marinha e
costeira.
O Governo Federal implementa o Projeto GEF Mar por meio de uma parceria
técnico financeira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo
financiado com recursos do Global Environment Facility (GEF), por meio do Banco
Mundial, e recursos provenientes do Termo de Compromisso com o IBAMA SEI
1777032 como parte da compensação ambiental para adequação das
plataformas marítimas de produção da Petrobrás em relação ao descarte de água
de produção, conforme conteúdo constante do Processo IBAMA
02001.000128/2018-26.
O Projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e executado pelo ICMBio e Órgãos
Estaduais. Dentro deste contexto, foram selecionados subprojetos por meio da Chamada
003/2018, para promover a articulação e o fortalecimento de organizações comunitárias e
comunidades beneficiárias ou usuárias de UCs do sul da Bahia apoiadas pelo GEF Mar, visando
à utilização sustentável de recursos naturais e a participação Na gestão das UCs.

Assim, a (Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento), convida sua empresa a apresentar orçamento para aquisição de
bens/serviços através do método SDC (Solicitação de Cotação), ou seja, menor
preço ofertado, para o escopo abaixo.
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ITEM

Especificação Técnica

QUANTIDADE

Pratos de plástico

Dimensão: 21x21x50

20

Material: Plástico polipropileno
1. Escopo:
O presente pedido de cotação, que consiste na solicitação de orçamento
utensílios eletrodomésticos para aperfeiçoamento e melhorias das as
associações de base comunitárias parceiras da APAACD.

2. Endereço de entrega ou execução dos serviços
Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do descobrimento,
Comunidade Imbassuaba, s/n*, CEP 45983-000, Prado/Bahia CNPJ
04.689.886/0001-83

3. Prazos
A proposta deve ser entregue até o dia 20/03/2020, e possui validade até 30
dias.

4. Local de Cobrança e Faturamento
Nome da Associação: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa
do Descobrimento
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Endereço completo: Comunidade de Imbassuaba, s/n*
CEP: 45983-000
Cidade/Estado: Prado/Ba
CNPJ: 04.689.886/0001-83
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

5. Pagamento
O valor da proposta deve incluir todos e quaisquer tributos, tais como:
impostos, encargos, seguros, taxas, fretes etc.
O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias úteis, contratados a partir do
envio do documento de cobranças ao contratante (nota fiscal, fatura e recibo)
6. Responsabilidades do fornecedor
Bens: O fornecedor será responsável pelo transporte ou frete do bem
adquirido desde o local de origem até local de entrega informado no item 2.
Caso o(s) item(ns) entregue(s) não corresponda(m) às especificações
contratadas ou apresente(m) defeito(s), deverá ser feita a substituição
imediata, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
O bem deverá chegar ao seu destino final sem avarias ou danos. Para isso, o
fornecedor deverá cuidar do preparo da embalagem de forma adequada,
considerando os destinos e os meios de transporte.
Serviços: O fornecedor será responsável pela execução dos serviços, conforme
descrito neste documento. Caso o(s) serviço(s) executado(s) não
corresponda(m) às especificações contratadas ou seja(m) realizado(s)
parcialmente, o pagamento só será efetivado mediante ajuste da execução ou
no valor do contratado, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
Seguro: Quaisquer seguros que se fizerem necessários deverão ser
contratados pelo fornecedor.
7. Responsável pelo levantamento de preços:
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Nome: Elenilson Nunes da Silva
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865

PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 0018/2020
EMITIDO EM 10/03/2020

Fornecedor:
Contratante: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento
Projeto: Projeto de Integração Intercomunitária da Resex Corumbau
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865-Léo (Presidente da apaacd)

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (GEF Mar) é um projeto do
Governo Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas
e da sociedade civil, para promover a conservação da biodiversidade marinha e
costeira.

Página 141 de 156

O Governo Federal implementa o Projeto GEF Mar por meio de uma parceria
técnico financeira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo
financiado com recursos do Global Environment Facility (GEF), por meio do Banco
Mundial, e recursos provenientes do Termo de Compromisso com o IBAMA SEI
1777032 como parte da compensação ambiental para adequação das
plataformas marítimas de produção da Petrobrás em relação ao descarte de água
de produção, conforme conteúdo constante do Processo IBAMA
02001.000128/2018-26.
O Projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e executado pelo ICMBio e Órgãos
Estaduais. Dentro deste contexto, foram selecionados subprojetos por meio da Chamada
003/2018, para promover a articulação e o fortalecimento de organizações comunitárias e
comunidades beneficiárias ou usuárias de UCs do sul da Bahia apoiadas pelo GEF Mar, visando
à utilização sustentável de recursos naturais e a participação Na gestão das UCs.

Assim, a (Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento), convida sua empresa a apresentar orçamento para aquisição de
bens/serviços através do método SDC (Solicitação de Cotação), ou seja, menor
preço ofertado, para o escopo abaixo.
1. Escopo:
O presente pedido de cotação, que consiste na solicitação de orçamento
utensílios eletrodomésticos para aperfeiçoamento e melhorias das as
associações de base comunitárias parceiras da APAACD.

2. Endereço de entrega ou execução dos serviços
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Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do descobrimento,
ITEM

Especificação Técnica

QUANTIDADE

Refrigerador

Modelo: Duplex vertical

1

Capacidade: 334 litros
Voltagem: 220v
Material: Elétrico

Comunidade Imbassuaba, s/n*, CEP 45983-000, Prado/Bahia CNPJ
04.689.886/0001-83

3. Prazos
A proposta deve ser entregue até o dia 20/03/2020, e possui validade até 30
dias.

4. Local de Cobrança e Faturamento
Nome da Associação: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa
do Descobrimento
Endereço completo: Comunidade de Imbassuaba, s/n*
CEP: 45983-000
Cidade/Estado: Prado/Ba
CNPJ: 04.689.886/0001-83
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

5. Pagamento
O valor da proposta deve incluir todos e quaisquer tributos, tais como:
impostos, encargos, seguros, taxas, fretes etc.
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O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias úteis, contratados a partir do
envio do documento de cobranças ao contratante (nota fiscal, fatura e recibo)
6. Responsabilidades do fornecedor
Bens: O fornecedor será responsável pelo transporte ou frete do bem
adquirido desde o local de origem até local de entrega informado no item 2.
Caso o(s) item(ns) entregue(s) não corresponda(m) às especificações
contratadas ou apresente(m) defeito(s), deverá ser feita a substituição
imediata, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
O bem deverá chegar ao seu destino final sem avarias ou danos. Para isso, o
fornecedor deverá cuidar do preparo da embalagem de forma adequada,
considerando os destinos e os meios de transporte.
Serviços: O fornecedor será responsável pela execução dos serviços, conforme
descrito neste documento. Caso o(s) serviço(s) executado(s) não
corresponda(m) às especificações contratadas ou seja(m) realizado(s)
parcialmente, o pagamento só será efetivado mediante ajuste da execução ou
no valor do contratado, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
Seguro: Quaisquer seguros que se fizerem necessários deverão ser
contratados pelo fornecedor.
7. Responsável pelo levantamento de preços:
Nome: Elenilson Nunes da Silva
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865
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PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 0019/2020
EMITIDO EM 10/03/2020

Fornecedor:
Contratante: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento
Projeto: Projeto de Integração Intercomunitária da Resex Corumbau
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865-Léo (Presidente da apaacd)

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (GEF Mar) é um projeto do
Governo Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas
e da sociedade civil, para promover a conservação da biodiversidade marinha e
costeira.
O Governo Federal implementa o Projeto GEF Mar por meio de uma parceria
técnico financeira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo
financiado com recursos do Global Environment Facility (GEF), por meio do Banco
Mundial, e recursos provenientes do Termo de Compromisso com o IBAMA SEI
1777032 como parte da compensação ambiental para adequação das
plataformas marítimas de produção da Petrobrás em relação ao descarte de água
de produção, conforme conteúdo constante do Processo IBAMA
02001.000128/2018-26.
O Projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e executado pelo ICMBio e Órgãos
Estaduais. Dentro deste contexto, foram selecionados subprojetos por meio da Chamada
003/2018, para promover a articulação e o fortalecimento de organizações comunitárias e
comunidades beneficiárias ou usuárias de UCs do sul da Bahia apoiadas pelo GEF Mar, visando
à utilização sustentável de recursos naturais e a participação Na gestão das UCs.

Assim, a (Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do
Descobrimento), convida sua empresa a apresentar orçamento para aquisição de
bens/serviços através do método SDC (Solicitação de Cotação), ou seja, menor
preço ofertado, para o escopo abaixo.
1. Escopo:
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O presente pedido de cotação, que consiste na solicitação de orçamento
ITEM

Especificação Técnica

QUANTIDADE

Ventilador

Modelo: Ventilador de teto

11

Pás: 3
Voltagem: 220v
Material: Plástico e aço
Velocidade: 3

utensílios eletrodomésticos para aperfeiçoamento e melhorias das as
associações de base comunitárias parceiras da APAACD.

2. Endereço de entrega ou execução dos serviços
Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do descobrimento,
Comunidade Imbassuaba, s/n*, CEP 45983-000, Prado/Bahia CNPJ
04.689.886/0001-83

3. Prazos
A proposta deve ser entregue até o dia 20/03/2020, e possui validade até 30
dias.

4. Local de Cobrança e Faturamento
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Nome da Associação: Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa
do Descobrimento
Endereço completo: Comunidade de Imbassuaba, s/n*
CEP: 45983-000
Cidade/Estado: Prado/Ba
CNPJ: 04.689.886/0001-83
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

5. Pagamento
O valor da proposta deve incluir todos e quaisquer tributos, tais como:
impostos, encargos, seguros, taxas, fretes etc.
O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias úteis, contratados a partir do
envio do documento de cobranças ao contratante (nota fiscal, fatura e recibo)
6. Responsabilidades do fornecedor
Bens: O fornecedor será responsável pelo transporte ou frete do bem
adquirido desde o local de origem até local de entrega informado no item 2.
Caso o(s) item(ns) entregue(s) não corresponda(m) às especificações
contratadas ou apresente(m) defeito(s), deverá ser feita a substituição
imediata, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
O bem deverá chegar ao seu destino final sem avarias ou danos. Para isso, o
fornecedor deverá cuidar do preparo da embalagem de forma adequada,
considerando os destinos e os meios de transporte.
Serviços: O fornecedor será responsável pela execução dos serviços, conforme
descrito neste documento. Caso o(s) serviço(s) executado(s) não
corresponda(m) às especificações contratadas ou seja(m) realizado(s)
parcialmente, o pagamento só será efetivado mediante ajuste da execução ou
no valor do contratado, sem qualquer ônus adicional para o contratante.
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Seguro: Quaisquer seguros que se fizerem necessários deverão ser
contratados pelo fornecedor.
7. Responsável pelo levantamento de preços:
Nome: Elenilson Nunes da Silva
E-mail: Apaacd.imbassuaba@gmail.com
Telefone: (73)98888-5865

PROPOSTA REFERENTE AO PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 00__
EMITIDO EM ___/___/2020

O preenchimento dos dados abaixo é obrigatório.

Dados da empresa:
CNPJ:
MEI: ( ) Sim

( ) Não

Razão Social:
Nome Fantasia:
Inscrição
Estadual:
Inscrição
Municipal:
Endereço
completo:
CEP:
Cidade/Estado:
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Dados Bancários:
Telefone:
E-mail:
Responsável:

Em resposta ao pedido de cotação recebido, apresentamos proposta para os
bens/e serviços indicados abaixo.
ITEM

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO
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VALOR TOTAL

TOTAL
________________________________________________________
Local/Data

_____________________________
Nome do Representante/Empresa

PROPOSTA REFERENTE AO PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 00__/2020
EMITIDO EM 10/03/2020

O preenchimento dos dados abaixo é obrigatório.

Dados da empresa:
CNPJ:
MEI: ( ) Sim

( ) Não

Razão Social:
Nome Fantasia:
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Inscrição
Estadual:
Inscrição
Municipal:
Endereço
completo:
CEP:
Cidade/Estado:
Dados Bancários:
Telefone:
E-mail:
Responsável:

Em resposta ao pedido de cotação recebido, apresentamos proposta para os bens
indicados abaixo.
ITEM

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO

VALOR TOTAL

________________________________________________________
Assinatura do representante /cargo

______________________________________________
Local e data
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MATERIAIS PROJETO TBC PARNAM DOS
ABROLHOS
MEMÓRIA DE REUNIÃO

Tema: Reunião do Comitê de Acompanhamento do Projeto TBC PARNAM
Abrolhos
Data: 03/03/2020 – Hora: 9h
Local: Centro de Visitantes do PARNAM Abrolhos, Praia do Kitongo, Caravelas.
Participantes: Eliana Menezes, Fernando Repinaldo, Pábola, Mauro Braga,
Paula Montenegro, Daniel Venturini, Anders Schmidt e Pedro Dias.

Contextualização

TEMA

DISCUSSÃO

ENCAMINHAMENTOS

Fernando inicia a reunião contextualizando a
proposta e pede a todos que se apresentem, que

-

assim fizeram.

Apresentação do Projeto

Mauro inicia o momento com uma apresentação das
principais atividades, seus objetivos e resultados
esperados, bem como a sequência lógica do
cronograma.
Em sequência Eliana apresenta a linha de TBC no
Projeto Aliança Solidária, sob execução administrativa
e financeira da APESCA.
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-

Paula informa que se reuniu com o João (Bolsista
RESEX Cassurubá) para planejar as ações de
mobilização,

pensando

nas

metodologias

e

convidados. Ressalta que as atividades foram
planejadas para acontecerem em Alcobaça, Caravelas
e Nova Viçosa, durante 1 dia e contaria com a
participação de exemplos de sucesso de TBC.
Fernando menciona a experiência da Associação do
Peixe Boi (Alagoas) expondo que a realidade é bem

Ação Coordenada de Mobilização

parecida. Pábola informa que para as comunidades da
Zona Ribeirinha o melhor dia para a Oficina seria no
domingo.
Para a oficina em Caravelas a responsável pela
mobilização foi a APESCA. Foi consenso que se
convide todo o “trade” turístico da cidade (Abrolhos
Dive In, Natura Ecoturismo, Caravele-se, Prefeitura de
Caravelas, Setor Hoteleiro, Pescadores envolvidos
com condução de turistas).
Para a oficina em Nova Viçosa mapeamos que atores
estratégicos seriam Jorge (Colônia Z29), Buiu (Ass.
Comerciantes), Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo, Lasmar e Núbia.
Para a oficina em Alcobaça foram mapeados os
atores: Thiago (SEMMA), Samara (Bolsista RESEX
Cassurubá), Goroçá (Colônia z24), Juzenilda (UNEB),
Dona Flora.
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. Agendaram outra reunião para
planejar com mais detalhe como
seria

a

metodologia

e

o

planejamento de gastos para cada
ação de mobilização;

. Cada município irá planejar sua
ação de mobilização, com os atores
mapeados;

. Convidar a Ass. Peixe Boi e o
Ananias (RESEX Baía do Iguape)
como exemplos de TBC.

Anders iniciou o momento informando o que estava
planejado no projeto para essa linha. Informa ainda
que o questionário já está pronto, e que foi produzido
de maneira participativa, com pescadores artesanais
e o CEPENE. Ressalta ainda que são dois públicos
diferentes,

os

carpinteiros

(que

seria

mais . Anders se reunir com Mauro para

Espécies Vegetais

aprofundada sobre quais as espécies vegetais são fechar o orçamento dessa linha no
utilizadas)

e

com

os

pescadores

artesanais POA;

(questionando quais são as madeiras que são . Entender se é viável a elaboração
utilizadas nas embarcações e qual a durabilidade de de um vídeo de valorização da arte
cada). Explica ainda que o principal objetivo seria de naval;
entender como funciona a carpintaria naval, a arte . Aproveitar as saídas de campo do
naval.
Pedro

Projeto Aliança Solidária;
sugere

(entrevistadores)

que

os

sejam

coletores
da

de

comunidade

dados
local,

preferencialmente filhos/netos de pescadores, que
isso pode aumentar muito a eficácia do questionário.
Sendo assim, poderiam envolver os coletores da

. Reunião GT Mobilização na sextafeira 06/03/2020;

gerais

Encaminhamentos

RESEX.

-

. Próxima Reunião Comitê de
Acompanhamento na 1ª Quinzena
de Maio.
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