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APRESENTAÇÃO 

A concepção e a implantação de um fundo de pequenos apoios voltado para 
organizações comunitárias da Amazônia são consideradas pelo Instituto Internacional 
de Educação do Brasil (IEB) como uma das iniciativas mais promissoras no campo 
do desenvolvimento institucional e organizacional da sociedade civil da região de 
influência da BR-319, nos estados do Amazonas e de Rondônia. A organização social 
das comunidades que ali se encontram é uma condição básica para a efetividade das 
políticas públicas e das ações voltadas para a conservação e gestão dos territórios 
amazônicos, segundo critérios de sustentabilidade. 

O IEB apoia a realização de esforços para um trabalho de base mais consistente, 
de cunho educacional e voltado para a busca da cidadania, a defesa dos direitos dos 
grupos sociais e a formação e o desenvolvimento de organizações enraizadas na 
realidade local. Acreditamos que, por meio de ações formativas e de estruturação 
política interna, essas organizações poderão atingir os seus objetivos coletivos, 
segundo as premissas da democracia participativa e da inclusão social.

Em seu trabalho de promoção do desenvolvimento institucional, o IEB se utiliza 
de diversos enfoques e instrumentos formativos como cursos, oficinas, consultorias 
especializadas, intercâmbios de experiências, assessoria em planejamento, 
monitoramento e avaliação, entre outros. A implantação de um fundo de apoio a 
pequenos projetos de base, nos últimos três anos, veio complementar e reforçar os 
meios para a promoção de comunidades fortes e organizadas. 

Esta publicação representa um registro crítico, de cunho avaliativo e analítico, 
voltado para a implementação desse fundo de apoio a projetos comunitários, 
assumido pelo IEB e denominado como o Programa de Pequenos Apoios (PPA). 
Implementado no âmbito do “Projeto de Fortalecimento Institucional das Unidades 
de Conservação situadas na Área de Influência da BR-319”, o PPA conta com o apoio 
financeiro da Fundação Gordon e Betty Moore. 

O programa é resultado de um esforço coletivo. De um trabalho que envolveu 
as equipes do IEB e de instituições parceiras, a exemplo do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Instituto Pacto Amazônico (IPA), 
da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e do Conselho Nacional das Populações 
Tradicionais (CNS).

Com o objetivo de obter uma leitura externa crítica – e independente – sobre 
a implantação do PPA e dos seus resultados, foi feita a contratação de uma 
consultoria externa, com reconhecida experiência no tema. A tarefa ficou a cargo de 
Nícia Coutinho, coordenadora local do Fundo Juruti Sustentável, que, no segundo 
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semestre de 2012 realizou um denso trabalho de análise e sistematização da 
experiência do PPA, envolvendo: i) um estudo detalhado da documentação produzida 
no âmbito do programa; ii) a realização de visitas às organizações beneficiárias do 
PPA e entrevistas com lideranças dos grupos e comunidades beneficiárias; iii) a 
elaboração de um relatório detalhado sobre a situação geral dos projetos apoiados 
e principais resultados e lições aprendidas com a implementação do Fundo. 

A parte substantiva desse relatório está refletida nessa publicação, cujo 
objetivo é fornecer insumos, sugestões e diretrizes para o aprimoramento do PPA 
como um instrumento de apoio institucional e organizacional. Além disto, busca-se 
dar transparência aos seus resultados junto à instituição financiadora, bem como 
aos parceiros da iniciativa e organizações beneficiárias, direta e indiretamente.

A equipe do IEB agradece a todas as pessoas e instituições que, com empenho 
e entusiasmo, se engajaram na formulação e na implantação dessa iniciativa. 
Compartilhar os resultados e lições aprendidas é a forma que encontramos de 
reconhecer e valorizar tantas e tão ricas contribuições. 

Boa leitura!
Ailton Dias

Diretor Técnico - IEB
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Mapa da rodovia BR-319, que liga as cidades de Porto Velho e de Manaus, mostrando as 
Unidades de Conservação criadas no entorno da estrada.
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A REGIÃO DE INFLUÊNCIA DA BR"#$% &PORTO VELHO"
MANAUS': PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL

Nas últimas décadas, a Floresta Amazônica tem sofrido um intenso processo de 
desmatamento e degradação, resultante de atividades como a exploração madeireira 
indiscriminada e a expansão da fronteira agrícola e agropecuária. Esta frente de 
ocupação e exploração da Amazônia avança das bordas da floresta para seu interior, 
nos sentidos leste-oeste e sul-norte.                 

A zona crítica desse processo ficou conhecida como o “arco do desmatamento”, 
onde se observa uma intensidade maior de desmatamento e de queimadas. Esta 
região inclui parte dos Estados do Pará, do Maranhão, do Tocantins, do Mato 
Grosso, de Rondônia e do Acre. A abertura de estradas oficiais ou clandestinas é 
um dos principais vetores de penetração e de desmatamento da região.

O projeto do governo brasileiro de repavimentar a rodovia BR-319 (Porto Velho-
Manaus) poderá alterar drasticamente o panorama social e ambiental de uma vasta 
porção do território nacional no norte do Estado de Rondônia e no sul do Amazonas. 
Como observado em situações semelhantes na região amazônica, essa obra poderá 
favorecer novas frentes de ocupação agrícola desordenada, de grilagem em terras 
públicas e de atividades como a pecuária extensiva e a exploração madeireira 
ilegal.

A rodovia BR-319 foi aberta e pavimentada no final dos anos 1970, tornando-se 
intransitável pouco tempo depois de concluída. Está localizada no interflúvio dos 
rios Madeira e Purus, uma região pouco conhecida e de rica biodiversidade, a qual 
ainda apresenta bom estado de conservação florestal. No total, possui 877,4 km de 
extensão, sendo 859,5 km no Estado do Amazonas, onde atravessa os municípios 
de Canutama, Humaitá, Tapauá e Manicoré, entre outros. A BR-319 integra um 
conjunto de grandes projetos de infraestrutura previsto para a região, juntamente 
com as hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau e a Hidrovia do Rio Madeira. Tais obras 
já provocam enormes impactos ambientais e sociais na região.

Prevendo a intensificação dos impactos sociais e ambientais com a reconstrução 
da BR-319, os governos federal e do Estado do Amazonas criaram um conjunto 
de Unidades de Conservação (UCs), visando assegurar direitos territoriais de 
populações tradicionais que já habitavam as referidas áreas, desde meados do 
século passado. A criação dessas UCs representou uma reconfiguração territorial 
com profundas implicações em relação à cidadania e aos direitos das populações 
locais, modelos de desenvolvimento e de relação entre Estado e sociedade.
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Quadro 01 – Unidades de Conservação da área de influência da BR-319.1

Unidade de Conservação Categoria Ano de criação Área (em ha)
Floresta Nacional de Humaitá Uso Sustentável 1998 468.790
Floresta Nacional Balata Tufari Uso Sustentável 2005/20081 1.077.000
Reserva Extrativista Ituxi Uso Sustentável 2008 776.000
Reserva Extrativista Médio Purus Uso Sustentável 2008 604.000
Reserva Extrativista Lago do Cuniã Uso Sustentável 1999 55.850
Estação Ecológica do Cuniã Proteção Integral 2001 189.661

Porém, a simples decretação das UCs não representa, por si só, fator de 
contenção do desmatamento e da degradação social e ambiental. Medidas de 
consolidação dessas UCs, tais como a criação dos Conselhos Gestores, a elaboração 
dos planos de manejo, o estabelecimento de rotinas e padrões de gerenciamento 
com a participação das comunidades locais, são também fundamentais para 
garantir a integridade dessas áreas e sua finalidade social. Isto representa um 
desafio adicional, uma vez que várias unidades foram criadas como imposição 
estatal e com poucos momentos de debate com a sociedade. 

A fragmentação social e a fragilidade organizacional das populações tradicionais 
da região constituem os principais obstáculos para a consolidação das UCs e 
das políticas de conservação ambiental da região. Os esforços para criar áreas 
protegidas e melhorar a governança ambiental devem vir acompanhados do reforço 
das capacidades organizativa e político-associativa das populações tradicionais 
beneficiárias daquelas UCs.

AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E O DESAFIO 
DA GESTÃO PARTICIPATIVA

A criação de Unidades de Conservação federais e estaduais na região de influência 
da BR-319 é parte de uma estratégia de gestão territorial direcionada para aquela 
parcela da Amazônia brasileira, diante das pressões de desmatamento, já relatadas 
anteriormente. A implantação e gestão das UCs, no Brasil, estão ancoradas na Lei 9.985, 
de 18 de julho de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC).  

 Essa legislação prevê a adoção de um modelo de gestão participativa de áreas 
protegidas, centrado na organização social das comunidades situadas no interior e/
ou entorno de unidades de conservação. A partir deste modelo, o trabalho de gestão 
deve, por sua vez, culminar na criação de um Conselho Consultivo ou Deliberativo, 
dependendo da categoria da área protegida.

1 2005: ano de criação; 2008: ampliação dos limites da UC.
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A proposta da gestão participativa

Para viabilizar esse modelo, é fundamental a construção de uma rede de 
instituições parceiras. Além disso, faz-se necessária a criação de espaços e 
mecanismos de participação dos grupos nas tomadas de decisão, no planejamento 
e desenvolvimento de ações, a partir de processos colaborativos e da partilha de 
responsabilidades.

Também é crucial investir no desenvolvimento das organizações de base 
representativas das populações residentes no interior e entorno das UCs, a fim de 
que as mesmas tenham voz e poder de influência sobre a gestão do território em 
que vivem e que dele fazem uso.

O PROJETO BR"#$%

Visando enfrentar o desafio da implementação das UCs da região de influência 
da rodovia BR-319, segundo a premissa da gestão participativa, o IEB desenvolveu, 
entre 2009 e 2012, o projeto BR-319. As ações realizadas abrangeram seis UCs 
situadas no sul do Estado do Amazonas e no norte do Estado de Rondônia: 
Resex Lago do Cuniã, Esec Cuniã, Flona 
de Humaitá, Flona Balata-Tufari, Resex 
Ituxi e Resex Médio Purus. A realização do 
projeto, financiado pela Fundação Gordon 
& Betty Moore, foi possível graças a uma 
parceria formal entre o IEB e o ICMBio, 
materializada na forma de um Termo de 
Reciprocidade assinado em 2010.

O projeto teve, como objetivo geral, 
promover o fortalecimento institucional 
dos conselhos gestores das UCs e das 
organizações de base representativas 

A Gestão Participativa de Unidades de Conservação é a administração 
na qual cada representante pode manifestar e negociar seus interesses de 
forma igualitária, com sentimento de responsabilidade e pertencimento a um 
grupo, participando efetivamente na construção em conjunto das decisões 
a serem tomadas para a definição de um destino coletivo. Na gestão das 
Unidades de Conservação, a participação ocorre por intermédio do conselho 
de gestão da Unidade (IBAMA/NEA/RJ – 2007). 

Flutuante da Associação dos Produtores 
Agroextrativistas da Assembléia de Deus 
do Rio Ituxi, Lábrea, AM.
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das comunidades residentes no interior ou entorno das unidades. A partir desse 
objetivo geral, o projeto se desdobrou em três componentes:

1. Criação, capacitação e fortalecimento institucional dos Conselhos Gestores 
das unidades de conservação envolvidas pelo projeto, através de uma 
agenda de capacitações, assessorias e facilitação dos processos de 
constituição e formação dos conselhos;

2. Fortalecimento das capacidades das entidades de apoio às comunidades 
tradicionais das UCs atendidas pelo projeto. Para isso, o IEB estabeleceu 
parceria formal com as organizações Instituto Pacto Amazônico (IPA) e 
Comissão Pastoral da Terra (CPT), que assumiram, cada uma delas, uma 
parte diferenciada das ações de apoio e de assessoria às associações 
comunitárias; e

3. Implementação de um Programa de Pequenos Apoios (PPA), constituído 
como um fundo de financiamento direcionado para projetos comunitários, 
o qual tem como objetivo promover o fortalecimento institucional das 
associações e grupos informais de famílias residentes no interior e entorno 
das UCs.

O PROGRAMA DE PEQUENOS APOIOS &PPA'

Complementarmente aos outros dois componentes do projeto, o PPA teve como 
objetivo apoiar, através de um fundo de financiamento de projetos comunitários, a 
organização associativa das comunidades e a participação nos conselhos gestores 
da unidade. Para tanto, foi definido que a linha principal de financiamento do Fundo 
contemplaria a temática de fortalecimento da organização social.

Esse Fundo teve metas de 
financiamento, estratégias e visão de 
longo prazo, minuciosamente descritos 
na proposta conceitual do Projeto. Para 
a sua constituição foi fundamental 
contar com uma assistência ou 
coordenação técnica comprometida 
com o desempenho das ações 
previstas. O IEB cuidou deste aspecto 
e, seguindo parâmetros designados 
inicialmente, teve como resultado o 
sucesso da iniciativa, sendo que as 
ações previamente programadas foram 
cumpridas em sua quase totalidade.Reforma da sede da Associação dos Moradores 

Agroextrativistas do Lago Cuniã - Porto Velho, RO
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Como resultado, o número de projetos que contaram com apoio institucional 
(um total de 45) foi superior à meta inicial (estipulada em 25). Além disto, foram 
construídos os sistemas de governança do Fundo, atividades de capacitação das 
instituições envolvidas e o monitoramento das ações realizadas. No decorrer do 
processo, também foram feitos testes e algumas adaptações.  

Nesse sentido, o IEB teve um desempenho excepcional, concluindo com 
sucesso o papel a que se propôs, ao idealizar o PPA. A captação de novos recursos 
para viabilizar a alimentação do Fundo, prevista pelo projeto, não chegou a ser 
realizada. Isto se deu devido à necessidade de um aprendizado sobre as lições 
resultantes dessa primeira experiência, bem como da aquisição de maturidade 
para seguir adiante.   

No decorrer da implantação do Fundo, ficou evidente que esse é um processo 
que será aperfeiçoado após um balanço dos resultados obtidos. Existe, ainda, a 
necessidade de uma maior clareza quanto às demandas por novos apoios.   

A captação de recursos para esse tipo de iniciativa requer um capítulo à parte, 
uma nova fase e um novo esforço. Os dados, informações, estudos e constatações 
dessa experiência servirão de base para uma nova estratégia de captação e de 
consolidação do Fundo como um instrumento mais perene. Os instrumentos e 
procedimentos utilizados, na fase piloto do Fundo, devem ser aperfeiçoados na 
fase de consolidação da proposta.

O desenho e implantação do PPA 

Na fase de desenho do PPA o IEB lançou mão tanto de sua própria experiência 
na gestão de fundos e recursos de diferentes doadores nacionais e internacionais 
quanto do estudo de iniciativas similares, em curso, no Brasil. Por exemplo, entre 
2001 e 2005, a instituição implementou o Programa de Apoio do Desenvolvimento 
Institucional e Sustentável (PADIS), que apoiou ações de desenvolvimento 
institucional de organizações locais envolvidas em iniciativas de gestão ambiental 
em 14 municípios brasileiros.   

Pode-se entender, como desenvolvimento institucional, um conceito mais amplo 
e abrangente do que o do simples desenvolvimento de instituições. Muito mais que 
isso, esse programa tratou do fortalecimento de espaços públicos socioambientais, 
onde instituições governamentais e não governamentais atuam. Os quais, na 
realidade, são espaços de troca de experiências e de tomada de decisões.      

O PADIS teve, como premissa, que o fortalecimento institucional – suas 
estratégias e atividades – devem ser adaptados às condições políticas e sociais 
dos atores locais, beneficiários do apoio externo. Esta abordagem, que pode 
ser considerada “feita sobmedida” foi adotada, também, no desenho e na 
implementação do PPA.
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As experiências do Fundo de Pequenos Apoios da Coordenadoria Ecumênica 
de Serviços (CESE), do Fundo Jurutí Sustentável e do Fundo Dema, implementado 
pela Federação dos Órgãos de Assistência Social e Educacional (FASE) no Estado 
do Pará, entre outros, serviram de subsídio para a formulação do marco conceitual 
do PPA.

A proposta de uma estrutura de gestão compartilhada do PPA implicou na 
definição da própria governança do programa, dividindo-se com parceiros da 
região as responsabilidades e a definição das diretrizes do programa. Para isso, foi 
necessário:

Uma negociação com os parceiros locais para a criação de um Comitê 
Executivo para o desenho e implantação do PPA; 
A definição, pelo Comitê Executivo, dos critérios de acesso, áreas prioritárias, 
limites financeiros, modelos de apresentação de propostas e cronograma;
A definição dos procedimentos de recebimento, análise e seleção de 
propostas; 
A aprovação, junto aos parceiros, do cronograma de implantação do Fundo; 
A definição dos mecanismos de gestão financeira, transparência e prestação 
de contas.

A área de abrangência do PPA ficou definida como sendo a mesma do Projeto BR-
319, ou seja, seis Unidades de Conservação federais situadas na área de influência 
da rodovia no sul do Estado do Amazonas e no norte do Estado de Rondônia. São 
elas: Reserva extrativista de Cuniã e Estação Ecológica do Cuniã; Floresta Nacional 
do Humaitá; Floresta Nacional Balata-Tufari; Reserva Extrativista Ituxi e Reserva 
Extrativista Médio Purus.

Estrutura Conceitual do PPA

O PPA foi concebido como um “Fundo Financeiro” que atua como um mecanismo 
de intermediação de recursos entre financiadores/doadores e investimentos/
projetos, denominado, então, como “Fundo de Pequenos Apoios BR-319”. A 
filosofia desse tipo de mecanismo é a de reunir um conjunto de recursos para 
apoiar objetivos definidos. E, neste caso, o apoio não reembolsável a projetos 
comunitários.

Seu enfoque foi exclusivamente voltado para a organização social das 
comunidades dentro e no entorno das seis UCs contempladas pelo Projeto BR-
319, imprimindo-se, assim, um forte caráter educativo e visando reforçar a 
capacidade local de elaborar e gerir projetos, bem como de realizar o planejamento, 
acompanhamento e avaliação das ações. 
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Além do caráter educativo, o PPA teve como objetivo fazer com que recursos 
financeiros chegassem, de fato, aos grupos que não teriam condições de acessar 
os meios convencionais de financiamento de projetos. De forma sem precedentes 
na região, e até no Brasil, onde a maioria dos fundos de pequenos apoios acaba 
chegando àquelas associações ou segmentos minimamente organizados da 
sociedade local, o PPA chegou onde ninguém havia chegado antes, beneficiando 
grupos formais e informais dentro e no entorno das seis UCs contempladas, tendo 
sido avaliado como muito bem sucedido.

A partir dessa iniciativa, o papel específico do IEB foi o de facilitar a coordenação 
e o diálogo entre as organizações comunitárias formais e informais e os parceiros 
que fizeram parte do sistema de governança criado no âmbito do programa. A rede 
de parceiros atuou fornecendo assessoria, suporte metodológico e facilitando os 
processos de articulação das ações e intercâmbios de experiências em escala 
regional. Em todos componentes do Projeto BR-319, e, especialmente, no que 
se refere ao PPA, o IEB trabalhou em estreita colaboração com o ICMBio, órgão 
federal responsável pela implementação e gestão das unidades de conservação.

VII Reunião do Comitê Executivo - Porto Velho, RO
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Sistema de governança do PPA

O PPA adotou um sistema de governança compartilhado com o envolvimento 
das instituições parceiras nos processos de modelagem do Fundo e na tomada de 
decisão sobre os pequenos projetos a serem apoiados. Este sistema de governança 
foi viabilizado por meio da criação de três instâncias participativas – com atribuições 
específicas e devidamente pactuadas entre os parceiros – a saber: o Comitê 
Executivo do Fundo, a Secretaria Executiva e a Câmara Técnica para avaliação e 
seleção dos projetos.  

O sistema de governança começou a ser definido durante a primeira reunião de 
planejamento do projeto, em maio de 2009, quando ficou agendada uma reunião 
para a retomada e o aprofundamento das discussões sobre o Programa de Pequenos 
Apoios. Essa segunda reunião ocorreu nos dias 25 e 26 de novembro de 2009, em 
Humaitá, AM. Na ocasião, ficou definida a composição do Comitê Executivo, bem 
como os critérios para seleção de projetos, roteiros, editais e outros materiais 
pertinentes às atividades do programa de pequenas doações.

O Comitê Executivo

O Comitê Executivo representou a instância máxima de tomada de decisão, 
governança e gestão compartilhada do PPA. Formado por integrantes de cinco 
instituições parceiras, este comitê deliberou sobre o formato dos editais, critérios e 
parâmetros de seleção dos projetos e aspectos gerais da implantação do PPA. 

As instituições que fizeram parte do Comitê Executivo, através de representantes 
(titular e suplente) foram: IEB, ICMBio, Comissão Pastoral da Terra (CPT), Instituto 
Pacto Amazônico (IPA) e Conselho Nacional de Populações Extrativistas (CNS). A 
participação de representantes destas instituições no Comitê Executivo variou 
de acordo com o local escolhido e com a disponibilidade dos mesmos nas datas 
agendadas para reuniões. No total, o Comitê Executivo realizou oito reuniões, todas 
registradas através de documentos denominados “Ajuda Memória” com anexos 
aprovados e devidamente assinados pelos participantes.

Secretaria Executiva 

Essa instância do sistema de governança foi assumida diretamente pelo IEB, 
a quem coube as tarefas de preparação das reuniões do Comitê Executivo e da 
Câmara Técnica, o que compreendeu a coordenação da logística, a organização de 
documentação e a manutenção do fluxo de informações prestadas aos membros 
participantes. Além disso, a Secretaria Executiva assumiu a gestão administrativo-
financeira e, inclusive, a emissão e guarda de documentação pertinente ao Fundo. 
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Câmara Técnica

Essa instância foi responsável pela avaliação e seleção dos projetos submetidos 
em resposta a cada edital lançado pelo PPA. A Câmara Técnica se constituiu como um 
fórum independente, formado por colaboradores do IEB, residentes em Brasília, com 
reconhecida experiência de trabalho junto a povos e comunidades tradicionais. 

A composição da Câmara Técnica não foi fixa e não se configurou a partir de 
uma relação formal entre seus membros e o IEB. Um método específico de análise 
e elaboração de pareceres foi desenhado e utilizado durante as reuniões da 
Câmara Técnica, consistindo-se de uma ficha de parecer com dez perguntas sobre 
a qualidade da proposta em relação aos principais itens do Edital. Um quadro-
resumo explicativo, levantando, como um questionamento, se o projeto deveria 
ser aprovado ou não, na íntegra ou com ressalvas/condicionantes, completou o 
documento. No segundo Edital, foi utilizada, também, uma tabela de pontuação, 
conferindo valores de 1 a 5 para cada item da proposta. Esses documentos foram 
distribuídos entre os pareceristas, com antecedência, juntamente com as cópias 
dos projetos.

 
Desenho esquemático do sistema de governança do PPA

COMITÊ EXECUTIVO

COMPOSIÇÃO

IEB, ICMBio, Comissão Pastoral 
ĚĂ�dĞƌƌĂ�;�WdͿ͕�/ŶƐƟƚƵƚŽ�WĂĐƚŽ�
�ŵĂǌƀŶŝĐŽ�;/W�Ϳ�Ğ��ŽŶƐĞůŚŽ�
EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�WŽƉƵůĂĕƁĞƐ�
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Divulgação do Fundo
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ŵƵůƟƉůŝĐĂĚŽƌĞƐ

�ƉƌŽǀĂĕĆŽ�ĚĞ�ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ�
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ�ĚŽ�&ƵŶĚŽ�ƉƌŽƉŽƐƚŽ�
ƉĞůĂ�^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ��ǆĞĐƵƟǀĂ

�ĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ�ĚĂƐ�ĐŚĂŵĂĚĂƐ�
;�ĚŝƚĂŝƐͿ

�ĂƉƚĂĕĆŽ�ĚĞ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�

Construção do sistema de 
monitoramento

Coordenação dos processos

Proposição de procedimentos

Responsável pelos repasses de 
informações sobre as reuniões 
do Comitê Executivo e sobre 
os Editais (documentação dos 
projetos aprovados) 

Análise dos relatórios e  
prestação de Contas

Operacionalização geral do Fundo

Análise e julgamento de 
projetos

SECRETARIA EXECUTIVA
(IEB)

OPERACIONALIZAÇÃO

- IEB -

Câmara 
Técnica

15Apoio a organizações comunitárias na Amazônia: a experiência do Programa  
de Pequenos Apoios na região de in!uência da BR-319 (Amazonas-Rondônia)



Linhas temáticas de apoio

A principal linha temática de apoio do PPA foi o Fortalecimento Institucional, 
contemplando o financiamento de atividades de organização, mobilização, 
intercâmbios, criação e formalização de organizações e outras atividades afins. As 
atividades financiadas pelo Fundo foram:

Construções e instalações relevantes para as associações comunitárias;
Infraestrutura – Aquisição de bens e equipamentos;
Eventos – Realização de assembleias ou eventos culturais;
Fortalecimento de capacidades gerenciais;
Capacitações em temas da área de gestão de associação.

Edital de chamada de projetos

O método de chamada de projetos utilizado pelo Fundo foi o edital. Este foi 
sempre divulgado pelo Comitê Executivo e pela equipe técnica do IEB junto aos 
públicos potencialmente beneficiários. Essa divulgação ocorreu de forma presencial, 
em reuniões organizadas por assessores de campo do IEB na sede dos municípios 
contemplados.    

Durante as reuniões, os detalhes dos Editais foram extensivamente explicados, 
e cada participante foi considerado como um agente multiplicador, capaz de 
contribuir para a elaboração de propostas junto aos comunitários. Com um formato 
simples e inovador, o edital solicitava o preenchimento de um roteiro de projetos 
que, posteriormente, era encaminhado para a Secretaria Executiva do PPA. O edital 
previa a possibilidade de apoio para dois tipos de projetos: 

– Projetos Tambaqui - montantes entre R$ 5.000,00 e R$ 25.000,00;
– Projetos Piaba - montantes até R$ 5.000,00.

Entre 2010 e 2012, foram lançados três editais, conforme a tabela abaixo:
PROJETOS EDITAL I EDITAL II EDITAL III TOTAL
Inscritos  25 39 20 84 
Aprovados 13 18 14 45
Aprovados PIABA 5 7 7 19
Aprovados TAMBAQUI 8 11 7 26
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Quanto à distribuição geográfica dos projetos pelos municípios, tivemos:
PROJETOS EDITAL I EDITAL II EDITAL III TOTAL
LÁBREA 6 5 9 20
HUMAITÁ 4 2 3 9
CANUTAMA 0 2 2 4
PORTO VELHO 3 9 0 12

LINHA DO TEMPO DO PPA:

Comitê Executivo define 
formato do Edital I do 
Fundo;

Lançamento Edital I;

Um total de 25 projetos 
inscritos, com 13 
aprovados;

Seleção e capacitação de 
agentes multiplicadores 
em Humaitá, Canutama, 
Lábrea e Porto Velho; 

Criação do Sistema 
de Monitoramento do 
Fundo;

Composição da primeira 
Câmara Técnica de 
Pareceristas.

Lançamento do Edital III;

Constituição da terceira 
Câmara Técnica com 
grandes adequações; 

Início da fase de 
finalização dos primeiros 
projetos.

2009 2011 2013

PRIMEIROS PASSOS EDITAL I EDITAL II EDITAL III CONTINUIDADE

2010 2012
Criação de Grupo de 
trabalho mediante 
Oficina em Humaitá, com 
11 participantes;

Definição da Estrutura de 
Governança do Fundo.

Lançamento do  
Edital II;

Treinamento e 
capacitação em 
elaboração de projetos;

40 projetos recebidos;

Adequações no sistema 
de julgamento dos 
projetos;

Disponibilização de 
recursos que eram 
destinados ao IPA para o 
terceiro Edital. 

Sistematização das 
lições aprendidas; 

Definição de estratégia 
de continuidade. 
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RESULTADOS E LIÇÕES APRENDIDAS

Para encerrar essa, ou qualquer iniciativa similar, de forma adequada, criando-
se condições de continuidade da mesma no futuro, é importante identificar o que 
foi aprendido no decorrer do processo. Esse capítulo trata dos resultados e lições 
aprendidas, desde o envolvimento dos beneficiários, até as dificuldades enfrentadas, 
contemplando-se temas como a gestão dos projetos, a sustentabilidade econômica e 
os impactos sociais, entre outros.

Envolvimento/Participação dos associados das organizações comunitárias 

O envolvimento dos associados se deu, em grande parte, através da participação 
em reuniões na comunidade junto à diretoria das associações. Essas reuniões tinham, 
como objetivo, a escolha do projeto e a aprovação da prestação de contas dos recursos 
aprovados. Tal participação, no entanto, foi timidamente observada, ocorrendo quase 
que uma “exclusão da participação”.        

Em geral, nos projetos que incluíam construção, havia a necessidade de inclusão 
dos associados. Nos projetos de aquisição, em raríssimos casos, enxergou-se 
envolvimento do grupo. Nos projetos de capacitação, os associados foram meramente 
convidados a participar. Sugere-se, aqui, a criação de mecanismos de execução 
participativa, criando-se a cultura de atribuir internamente, nas associações 
de grupos corresponsáveis pela execução dos projetos, o compartilhamento e a 
divisão de funções, a responsabilização dos conselhos fiscais  ao participarem de 
processos de aquisições, etc. É importante que o grupo sinta-se envolvido e, de 
fato, assegurado, quanto aos seus direitos na associação. 

Assegurar e garantir a participação do grupo beneficiário na execução de 
projetos, tarefa a ser desenvolvida e estimulada, é um gargalo que se apresenta em 
muitas experiências realizadas no Brasil. É a partir daí, onde se demanda um pouco 
mais de desejo para fazer dar certo, que se  concretiza o direito de compartilhar 
o sucesso, ou o fracasso, em conjunto, da forma como se sonha o que vem a ser 
participativo.  

Dentre os grupos, ou comunidades, considerados de relevância, e que 
merecem atenção, estão aqueles  que não demonstraram interesse nos benefícios 
adquiridos pela organização. Tendo-se, como possível explicação para esse fato, a 
falta de sensibilização da importância das ações realizadas pelos dirigentes. E, em  
ocorrências mais isoladas, existem grupos sem informação sobre o projeto, ou que 
não concordaram com a definição da ação a ser financiada.

Casos de sucesso foram relatados por grupos mais articulados e que têm a 
simpatia dos parceiros e o apoio da comunidade como um todo. A garantia do apoio 
faz com que o andamento do projeto seja exitoso. É o caso da Associação AMBATAM, 
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que precisou carregar todo o material de construção por 180 degraus para chegar 
até o local de construção da sede. “Moça, eram as crianças, as mulheres e todos 
os homens da comunidade carregando os t!olos um a um, foi uma coisa muito 
emocionante de se ver” disse Vanderlei Trindade Costa, Presidente da associação. 

A participação dos parceiros e associados no processo de seleção e a 
participação no PPA é demonstrada conforme os gráficos abaixo:

Participação dos Parceiros

Escreveu o projeto

Responsável pela Prestação de Contas

Contrapartida

Relatório final

Não teve parceiros

Recebeu o dinheiro na conta

Apoio na comunicação

8

5

5

3

2

1

1

Participação dos Associados

Reuniões

Poucos participaram

Escolha do projeto

Instalação dos bens ou execução da obra

Participaram em tudo

2

2

4

5

10

Como ficou demonstrado pelos gráficos, apesar do PPA ter alcançado o objetivo 
de chegar à base, os associados não atuaram como protagonistas no processo, tal 
como o desejado. Identifica-se uma participação muito tímida, apenas através de 
reuniões, conforme foi descrito anteriormente. A despeito da pouca participação 
existente no processo de execução dos projetos, na mesma proporção, observou-
se que a escolha dos mesmos foi realizada com a participação dos associados, fato 
este comprovado mediante a existência de atas de reuniões. O que foi constatado, 
posteriormente, em algumas vezes, foi a falta de participação dos comunitários na 
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execução do projeto. E, até mesmo, a falta de compreensão dos associados que 
participaram das reuniões. 

Especificamente na execução, houve uma predominância dos projetos  
gerenciados de forma centralizada. Na maioria das vezes, houve a resistência ou a 
dificuldade de se encontrar relatos de outros participantes envolvidos no projeto. 
Em  situações como essas, houve uma margem maior de desvio de condutas e de 
atrasos na execução do projeto, além de uma deficiência no resultado final. Em geral, 
a centralização ocorreu entre presidente e um parceiro, ou membro da diretoria. 
E, em alguns  momentos, de forma individual. Casos isolados, que comprovam a 
existência de uma esfera administrativa da organização responsável pela execução 
do Projeto, foram identificados. O gráfico abaixo ilustra este fato:

Executor(es) do Projeto

Presidente

Presidente e parceiro

Presidente e associados

Presidente e tesoureiro

Administrativo

2

1

4

6

6

Gestão dos pequenos projetos

O sistema de gestão dos projetos foi feito pelas organizações beneficiárias, com 
base nas instruções repassadas pelo IEB, mas de acordo com suas dinâmicas e rotinas 
administrativas. 

Ainda que não houvesse um documento formal que normatizasse a gestão dos 
projetos pela organização, tal como um Manual, vários mecanismos de controle 
do uso dos recursos, de padronização de relatórios narrativos e de prestação de 
contas foram disponibilizados pelo IEB para nortear as organizações beneficiárias 
na execução e finalização dos projetos.

A fragilidade no sistema de gestão é fato corriqueiro nas organizações de 
base na Amazônia brasileira. E, não foi diferente com as que receberam recursos 
do Fundo. Em geral, as associações locais não seguem uma rotina administrativa, 
sendo que as atividades de gestão realizadas por demanda estão de acordo com os 
acontecimentos cotidianos.
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Nos casos das associações que receberam recursos do Fundo, a contribuição 
para o fortalecimento de gerenciamento foi fato relatado por vários entrevistados, 
que afirmaram que a oportunidade de receber recursos para administrar foi muito 
significativa.

Cada organização é uma experiência social singular. Em razão de sua 
singularidade, possui inspirações e identidade. Também possui sua maneira de 
compreender a sociedade em que está inserida e, a partir desta leitura dentro-fora, 
mobiliza recursos, organiza funções que lhe pareçam vitais, estabelece relações 
no campo social e faz emergir forças e movimentos de governança com o papel de 
mantê-la viva e realizadora de sua missão.      

Exatamente assim ocorreu o sistema de gestão de cada projeto. Seguindo-se a 
rotina, ficaram evidentes os padrões e a especificidade de cada organização, apesar 
de existirem alguns simples mecanismos de controle e instrumentos de gestão 
determinados pelo programa. Tem-se, como exemplos definidos no próprio edital, 
os documentos de concessão de doação e os formulários de prestação de contas e 
relatório técnico narrativo. As instituições seguiram o seu ritmo, seu “sistema”. Em 
resumo: o jeito de governar da diretoria ou coordenação.            

O zelo na gestão dos recursos foi distinto entre as organizações. Aconteceram 
problemas de desvio, de uso indevido (para outras atividades e/ou outra 
finalidade), de não utilização, de trocas de benefícios por recursos de projeto, entre 
outras ocorrências afins. Por outro lado, houve, também, casos de uso adequado 
e eficiente. A utilização dos recursos dependeu da organização da diretoria dessas 
associações: quanto mais vulnerável e frágil, menor foi o zelo. Quanto mais forte e 
organizada, melhor a gestão foi realizada. 

O importante papel que as diretorias das associações exercem na implantação 
de uma experiência como a do PPA requer de seus membros capacidades específicas 
para a gestão administrativa da organização. Para que isso ocorra, é fundamental que 
os diretores das organizações sejam capacitados a realizar a gestão administrativa. 
E que, entre outras coisas, estejam aptos a: promover a organização comunitária 
visando um processo participativo realizado pelos seus associados; construir 
regras para uso das aquisições adquiridas; corresponsabilizar o grupo quanto ao 
uso do recurso; e sensibilizar quanto à participação na realização das atividades.

Nesse sentido, apesar do esforço que o PPA fez para suprir as lacunas da 
gestão dos recursos, por meio das capacitações, o movimento: ou foi tardio, ou não 
tão esclarecedor para parte das diretorias envolvidas. Dessa forma, é pertinente, 
aqui, sugerir uma padronização na gestão dos recursos e das atividades, por meio 
de uma normatização ou elaboração de um manual sobre gestão de projetos. Isso 
pode ser fundamental para garantir que os resultados esperados dos projetos 
sejam alcançados. 
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Além disso, para que o trabalho de campo seja eficiente e produtivo, é 
importante que sejam estabelecidas responsabilidades para os associados. E, 
ainda,  é relevante que eles também se sintam envolvidos e apropriados dos ganhos 
obtidos: os quais vão de uma simples aquisição de bens a obras de infraestrutura 
ou atividades de capacitação.    

Portanto, é necessário um investimento na realização de capacitações também 
para os associados e comunitários envolvidos nas associações, pois contribuem 
muito na orientação e execução das atividades de campo e de gestão. Essas 
capacitações devem ser as primeiras atividades a serem desenvolvidas para que 
se possa garantir o sucesso futuro dos projetos.

Sustentabilidade financeira 

O Fundo de Pequenos Apoios teve uma previsão de investimento inicial de R$ 
250 mil, montante três vezes menor que os recursos solicitados pelos projetos 
recebidos nos editais I e II, conforme demonstra tabela abaixo. Dessa forma, para 
o terceiro edital, foi realizada uma negociação com o IPA, instituição parceira do 
IEB que, juntamente com a CPT, também recebiam recursos do Projeto BR-319. 
Ressalte-se, parte desses recursos foram, então, convertidos diretamente ao PPA 
para o lançamento do terceiro Edital. 

O PPA chegou ao final de sua execução com um total de R$ 493.602,82 investidos 
em 45 projetos nas UCs dos municípios de Humaitá, Lábrea, Canutama e Porto Velho. 
A tabela abaixo ilustra a divisão de projetos submetidos e aprovados em cada Edital.

EDITAL I (2010) EDITAL II (2011) EDITAL III (2012)

Piaba Tambaqui P T Total P T Total P T Total

Projetos recebidos 11 14 25 12 27 39 9 11 20

Recursos solicitados 
(em R$) 41.574 181.874 223.448 51.631 481.782 533.413 40.024 190.787 230.811

Projetos aprovados 5 8 13 7 11 18 8 7 15

Recursos aprovados 21.151 123.220 144.371 27.336 176.169 203.505 29.195 116.530 145.725

Total de recursos do PPA BR-319 (2010 a 2012): R$ 516.669,00

Total de recursos aprovados (2010 a 2012): R$ 493.601,00

Saldo: R$ 23.068,00

Total de projetos PIABA aprovados: 19            
Total de projetos TAMBAQUI aprovados: 26       
Total de projetos aprovados: 45 
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Investimento por categoria

 CONSTRUÇÃO  R$ 132.212,52 

 Infraestrutura  R$ 122.191,85 

 Infraestrutura e fortalecimento institucional  R$   94.595,50 

 Eventos  R$ 60.752,35 

 Fortalecimento de capacidades gerenciais  R$ 29.870,30 

 Construção e fortalecimento de capacidades  R$ 27.931,80 

 Desenvolvimento econômico  R$ 22.988,50 

 Desenvolvimento social  R$   3.060,00 

TOTAL DE INVESTIMENTO  R$ 493.602,82 

Nos investimentos realizados pelo Fundo, foi comprovada a demanda por 
espaços físicos para reuniões e estruturação das associações através da compra 
de equipamentos, como computador, impressora, máquina fotográfica, etc. 
Observa-se que recursos para este tipo de despesa são escassos. Porém, quando 
as associações têm seus espaços estruturados e equipados elas ficam fortalecidas 
perante seus associados.      

O PPA teve, aproximadamente, 70% do montante investido em construção 
de sedes e compra de equipamentos, apesar de ter restringido a construção de 
sedes em seu terceiro edital.  Esta restrição ocorreu porque o tempo de duração 
do Edital foi menor e a experiência dos Editais anteriores tinha demonstrado que a 
construção de sedes demandaria, pelo menos, um período de 18 meses. 

Ao se falar de fortalecimento institucional, uma questão é pertinente: o que, de 
fato, fortalece uma organização? Do ponto de vista técnico, defende-se que esse 
resultado provém de ações visando o desenvolvimento das capacidades de gestão 
e operacionalização dos objetivos para os quais as entidades foram criadas.       

No entanto, na prática, uma instituição pode, muitas vezes, enxergar-se, de 
fato, fortalecida, se tiver condições de oferecer aos seus associados um espaço 
equipado e com capacidade de atendimento. Conforme indicado no gráfico a seguir, 
o investimento no fortalecimento das capacidades gerenciais dos associados 
aparece, em apenas 6%, como único objetivo. E, em 44%, de forma mista, incluindo-
se a construção e a compra de equipamentos. 
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Construção
Construção e fortalecimento de capacidades
Desenvolvimento econômico
Desenvolvimento social
Eventos
Fortalecimento de capacidades gerenciais
Infraestrutura
Infraestrutura e fortalecimento institucional

19%

6%

26%

25%

12%6%

5%

1%

Investimento por Categoria

Observa-se, ainda, a necessidade de captação de recursos para a realização das 
assembleias gerais das associações. Este fato pode ser visto como interessante, pois, 
a priori, as entidades deveriam ter condições mínimas para a execução desta ação.    

No entanto, encontramos organizações com área de abrangência territorial 
extremamente extensa, como a associação ATAMP, no município de Lábrea, que 
possui aproximadamente seis mil associados e é considerada a “associação mãe” 
da Resex Médio Purus. “São aproximadamente 600 km de uma ponta a outra. E 
buscar o fortalecimento das comunidades com essa dimensão é muito complicado. 
É muito difícil juntar todo mundo, precisamos de, pelo menos, dois barcos. E, a 
cada três anos, precisamos realizar uma assembleia que tem um custo de R$ 80mil. 
Como fazer isso, sem contar com o apoio dos parceiros ou de projetos como esse?” 
– questiona José Maria Ferreira de Oliveira, Presidente da ATAMP. 

Apenas alguns projetos apoiados abrangeram a temática de desenvolvimento 
econômico e desenvolvimento social. Fato justificável, tendo em vista o 
direcionamento dos editais. Os projetos onde ações de desenvolvimento econômico 
foram contempladas  são aqueles em que atividades de geração de renda claramente 
contribuíam para a organização social de um grupo ou de uma comunidade.

Quanto à distribuição dos recursos entre as UCs, Lábrea foi o município com 
maior número de projetos contemplados (44%), seguido por Porto Velho, Humaitá 
e Canutama.  Em virtude da destinação de grande parte dos recursos para Porto 
Velho, nos dois primeiros editais, o mesmo não foi contemplado no terceiro edital, 
por decisão aprovada pelo Comitê Executivo.
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Os recursos disponibilizados pelo PPA atingiram, de fato, a base, ao chegarem 
às mãos das associações do interior e entorno das UCs da BR-319. No entanto, 
observou-se que parte dos mesmos (não passível de mensuração) não foi utilizada 
adequadamente e não alcançou o resultado esperado. Ineficiência na gestão, na 
escolha do projeto, ou na desarticulação do grupo envolvido, foram os principais 
motivos do “mau uso” dos recursos. Do ponto de vista da sustentabilidade, 
conforme demonstrado anteriormente, dos 70% dos projetos direcionados para 
construção e aquisições, em 90% não existe uma estratégia para a manutenção 
dos espaços e equipamentos.

Impactos sociais

Apesar de serem ações pontuais, projetos de pequena escala e com investimentos 
limitados, os impactos sociais que o PPA provocou nas instituições das UCs 
beneficiadas são bem visíveis e possíveis de serem elencados. Pode-se dizer, entre 
outras coisas, que o PPA ocasionou mudanças significativas nos modos de vida das 
pessoas que se beneficiaram com esses apoios.

O programa de pequenos apoios auxiliou no fortalecimento das organizações 
comunitárias, através do repasse de recursos que viabilizaram a realização de 
sonhos e necessidades indentificadas por esses grupos como prioritárias. Mas o 
apoio financeiro dado aos representantes das associações ainda não garantiu uma 
participação ativa destes na vida institucional da gestão das UCs. Portanto, ainda 
não se consegue avaliar e mensurar um impacto social significativo do ponto de 
vista mais ampliado.

É importante que iniciativas como o PPA tenham mecanismos de capacitação 
e monitoramento constantes em conjunto com o financiamento. E que, assim, 
facilitem a participação das organizações comunitárias em todo o processo de 
discussão quanto à gestão das UCs. É preciso, além de estímulos financeiros,  

“Distribuição dos Recursos por Município”

Canutama - 5 projetos
Humaitá - 8 projetos
Lábrea - 20 projetos
(11: Resex Médio Purus e 9: Resex Ituxi) 
Porto Velho - 12 projetos

11%

18%

44%

27%
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o estabelecimento de algum mecanismo de controle sobre o resultado que as 
aquisições apoiaram. E, ainda, que se verifique  até que ponto os representantes 
das organizações estão cumprindo as suas responsabilidades.

Os principais impactos identificados na amostra de projetos observados foram:

Projetos que envolveram construção

Melhoria da qualidade do ambiente em que vivem;
Estabilidade institucional – aquisição de um patrimônio;
Alterações quanto aos receios e aspirações das pessoas acerca do futuro da 
comunidade e as aspirações em relação ao futuro e da associação.

Projetos de aquisição de equipamentos (infraestrutura)

Estabilidade institucional – aquisição de bens;
Inserção de novas tecnologias;
Melhoria da comunicação em alguns casos;
Segurança institucional – condições para escrever e encaminhar documentos 
aos órgãos parceiros.

Projetos de realização de eventos

Disseminação de informações que impactaram no modo em que as pessoas 
podem participar nas decisões que afetam as suas vidas;
Garantia do direito do associado através da realização das assembleias 
gerais;
Promoção do espaço de democratização entre os associados.

Projetos de desenvolvimento econômico e social

Alterações na forma de trabalhar, de reunir e de interagir com o grupo ocorreram 
na maioria dos casos. A aquisição de novos equipamentos e o fato de se ter um 
local para reunir com o grupo fez com que as organizações ganhassem mais força e 
mais credibilidade perante seus associados.
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Projeto de 
Fortalecimento 
Organizacional da 
Sede da Associação 
dos Povos 
Indígenas Jiahui, 
Humaitá, AM

Construção da sede da Associação de 
Mulheres do Distrito de São Carlos 
(AMDISC) - Porto Velho, RO

Reuniões do Comitê Executivo

Reforma da Sede da Associação 
dos Moradores Rurais e Amigos 
do Distrito de São Carlos 
(AMORASC) - Porto Velho, RO.
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Entre outros, podemos citar o caso da AMOVILA, em Canutama: “A associação 
não tinha nada, a nossa forma de trabalhar era insegura. E, com o galpão, hoje, 
temos onde fazer nossas reuniões e apresentar nossos trabalhos. Os associados 
deram valor a esse galpão!” –afirmou João Batista Bezerra Brito, presidente da 
associação. Alterações como essas, constatadas na situação inicial de grupos ou 
entidades, podem ser consideradas de impacto positivo.

Em geral, todas as associações e grupos beneficiados com o PPA obtiveram, como 
impacto, o reconhecimento da associação. O fato de ser contemplado com o projeto 
promoveu a visibilidade e, consequentemente, fortaleceu a “institucionalidade” da 
entidade.

O tempo de existência do PPA e da execução dos projetos ainda é insuficiente 
para que as organizações comunitárias sintam os benefícios sociais e possibilitem, 
conclusivamente, mensurar o impacto. O ideal seria empreender um esforço de 
definição de indicadores desde o início,  os quais serviriam como linha de base 
para que, na pós-finalização dos projetos, os impactos pudessem ser mensurados. 
Porém, o PPA não fez previsões de recursos para isso. Sugere-se, aqui, a criação 
de um sistema de indicadores para medição dos impactos. E, após um ano de 
finalização dos projetos, tem-se a indicação da realização de uma análise das 
mudanças ocorridas no cotidiano das comunidades. 

Dificuldades encontradas

As principais dificuldades enfrentadas estão relacionadas com a fragilidade de 
conhecimentos, informações e capital humano das comunidades. A limitação das 
capacidades influencia em todas as etapas do processo, desde a fase de elaboração 
das propostas, passando pela execução até a finalização. E, para cada procedimento 
e fluxo, essas dificuldades se ramificam. E, ainda, na maioria dos casos, resultam em 
atrasos e na utilização errônea dos recursos, sendo este fato compreensível, tendo-se 
em vista a iniciativa inovadora para as comunidades daquela região.

Existe a necessidade de se trabalhar um processo de informação qualificado, 
com base em levantamentos e informações concretas para as organizações 
demandantes de recursos. Tal processo deve envolver reuniões comunitárias, 
capacitações, distribuição de manual, solicitação de cartas de intenção, utilização 
de depoimentos e atas, etc. Isto porque não se trata somente de uma nova 
iniciativa, mas sim da inserção uma nova cultura, de novos conhecimentos e de 
novas palavras. É preciso promover uma mudança de hábito, o que demanda um 
esforço por parte dos executores em querer compreender e querer acertar.

Do ponto de vista dos proponentes/executores dos projetos, os principais 
relatos de dificuldades dizem respeito aos instrumentos necessários para 
participação do processo, desde a elaboração até a finalização da contratação. A 
capacidade de elaboração de proposta é baixa e “escrever o projeto” é tarefa difícil 
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e desafiadora para eles. “Falar o que a gente quer é fácil. Mas, botar no papel, a 
gente não consegue,” – disse um dos entrevistados. E, assim, segue-se por todas as 
fases onde são necessárias as descrições de atividades e ações de gerenciamento 
desempenhadas pelas associações ou grupos informais.

Um fato relevante é identificar que existe uma fragilidade de gestão reconhecida 
pelos associados e dirigentes das associações. E isso é enumerado por eles como 
uma dificuldade grande para com o Fundo e a estratégia de fortalecimento da 
instituição.

A falta de experiência e conhecimento também leva a outras dificuldades na 
execução do projeto, na elaboração de prestação de contas, de relatórios, e no 
cumprimento de regras de aquisição. Todos esses são elementos reconhecidamente 
complicados para serem desenvolvidos por eles, atrelados ao pouco conhecimento. 
No último item, relacionado ao cumprimento das regras de aquisição, os 
executores também se deparam com a ausência de fornecedores preparados para 
o abastecimento das aquisições previstas para compra.

O gráfico, a seguir, demonstra a ocorrência das dificuldades elencadas, em 
especial, pelos executores dos projetos:

Dificuldades encontradas

Escrever o projeto

Elaboração da Prestação de Contas

Fragilidade na gestão das associações

Elaboração do Relatório final

Dimencionamento do orçamento

Aquisição (mercado ineficiente)

Sensibilização dos associados

Execução centralizada (presidente e tesoureiro)

Falta de informação do edital

Execução de atividades propostas
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Deve-se observar que uma ocorrência importante é a dificuldade dos gestores 
quanto à sensibilização dos associados. Este item está relacionado, principalmente, 
ao apoio dos associados para a execução das atividades e manutenção posterior 
dos espaços e equipamentos adquiridos, bem como a participação ativa nas 
capacitações proporcionadas pelo investimento. No entanto, encontramos uma 
transversalidade nesse aspecto. Existe a centralização das ações por parte dos 
dirigentes. Mas há, também, um certo descaso dos associados na aquisição e 
apropriação dos benefícios adquiridos pela associação.

Conclusões e lições aprendidas

Buscando destacar alguns aspectos, é apresentada, a seguir, uma análise mais 
integrada do acúmulo das informações coletadas durante o processo de sistematização 
do PPA. É importante elencar pontos significativos, que contribuam para a continuidade 
da iniciativa. Nesse sentido, registra-se, aqui, algumas conclusões e sugestões de 
aprimoramento em relação aos seguintes temas:

Governança
Fluxos e procedimentos de controle
Captação de recursos
Fortalecimento de capacidades

Governança

No que tange a governança do Fundo, o principal ponto de análise diz respeito ao 
Comitê Executivo. Houve a instalação de um processo participativo e colaborativo, 
composto pelo IEB e instituições parceiras localizadas estrategicamente nas áreas 
de atuação das UCs de entorno da BR-319. Porém, pontos de fragilidades podem ser 
destacados:

As funções destinadas aos membros do Comitê Executivo poderiam 
ser mais estratégicas e deliberativas, o que poderia resultar num maior 
comprometimento e envolvimento por parte dos participantes;
O processo atual de aprovação dos projetos não considera formalmente a 
participação dos membros do Comitê Executivo. No entanto, há um fator 
importante a considerar, que é o apropriamento do processo decisório 
assumido pelo Comitê, bem como o reconhecimento de questões locais a 
serem consideradas na destinação dos investimentos;
A metodologia de monitoramento não foi bem delineada, causando uma 
sobrecarga aos assessores de campo do IEB, que assumiram grande 
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parte deste trabalho,  função que deveria ser compartilhada com o Comitê  
Executivo. A definição de procedimentos para a realização da ação, além do 
roteiro de monitoramento elaborado pela Secretaria Executiva, impossibilitou 
uma maior clareza quanto à dinâmica a ser utilizada para a mensuração 
de resultados. Isto deve ser revisto numa possível fase de continuidade e 
consolidação do Fundo. 
A seleção dos membros do Comitê Executivo deve ser discutida e validada. 
Sugere-se propor às instituições termos de compromisso para garantir 
a efetividade da participação dos responsáveis institucionais, pois se 
percebeu que a participação dos representantes dependeu da relação 
pessoal e particular do responsável pela instituição. E não da importância da 
iniciativa, em convergência com a atuação da organização.
Esclarecimentos quanto ao papel de cada membro do comitê devem ser 
realizados. Sugere-se incluir um sistema de capacitação para os membros, 
no âmbito do estudo de temas específicos do Fundo, tais como: sistemas de 
monitoramento, processos decisórios, avaliação de projetos e captação de 
recursos, entre outros.

Fluxos e  procedimentos de controle

O Fundo de Pequenos Apoios possui alguns procedimentos muito bem acordados. 
Porém, é necessário desenvolver os desenhos e as normatizações para a sua 
utilização. A elaboração de um Manual para o mecanismo financeiro contribuiria, 
consideravelmente, para  a implementação do mesmo por todos os envolvidos, 
bem como resguardaria ao Fundo a sua continuidade e regularidade de atuação, 
independente das substituições que podem ocorrer nas diversas instâncias de 
governança. No entanto, se faz necessária uma análise quanto às deficiências dos 
processos. Com a possibilidade de consolidação do Fundo, outras instâncias deverão 
ser consideradas e incluídas nesses fluxos.

Dos procedimentos identificados, chamamos a atenção ao processo de 
elaboração dos projetos, onde alguns pontos foram deficientes:

Comunicação – Houve relatos de informações desencontradas. Os comunicadores 
eram os apoiadores e, em parte, escreviam as propostas. E, ainda, há poucas 
informações quanto ao número de organizações informadas sobre o programa.

Qualidade da proposição – As instituições parceiras e, também, as organizações 
comunitárias, demonstraram baixa capacidade de proposição. Para uma próxima 
etapa, seria interessante incluir na seleção, antes do julgamento final das propostas, 
uma fase de pré-seleção. Isto poderia ser uma carta de solicitação simples com alguns 
aspectos sobre a necessidade da instituição, além de uma capacitação para os pré-
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selecionados. De forma  que as solicitações fossem transformadas em um projeto, 
minimizando-se, assim, as fragilidades de elaboração por parte dos proponentes.

Centralização da seleção – A escolha das propostas foi centralizada na instância 
da Câmara Técnica. Apesar da necessidade da imparcialidade na escolha, durante 
os três editais houve tentativas de adequações ao processo, que, ao final, continuou 
sem uma definição adequada. Uma das tentativas foi a inclusão da presença de 
observadores do Comitê Executivo. O que, no entanto, não demonstrou ter sido 
o suficiente para conferir a desejada transparência ao processo. A presença de 
pareceristas sem familiaridade com a região e com as instituições proponentes 
também não favoreceu um processo de seleção qualificado.

Para melhorias no processo citado, segue, abaixo, proposição de adequação para 
uma primeira fase de seleção, a ser realizada antes do julgamento das propostas: 

Internet
Rádios Comunitárias

Panfletos

Comitê Gestor
Instruções Locais

Igrejas
Entidades de Classe (sindicatos, colônias etc)

CAPACITAÇÃO ELABORAÇÃO DOS 
PROJETOS

PRÉ
SELEÇÃO

MEIOS DE  
COMUNICAÇÃO

PARCEIROS

DIVULGAÇÃO

CÂMARA
TÉCNICA

COMITÊ
GESTOR

JULGAMENTO
I
E
B

I
E
B

FASE 1 – PROCESSO SELEÇÃO
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O início do processo dá-se com o IEB, responsável pela disseminação das 
informações e pela divulgação do Edital, que deverá ser feita através dos diversos 
meios e ferramentas de comunicação disponíveis, de forma que as comunidades 
sejam alcançadas.  Participam, também, uma gama diversificada de parceiros, que vai 
além do Comitê Executivo. 

Nesse caso, seria realizada, inicialmente, uma pré-seleção de documentos do 
tipo “cartas de solicitação”, função que pode ser assumida pelo gestor do Fundo 
(IEB). Com base em parâmetros pré-aprovados pelo Comitê Executivo, as instituições 
que tiverem suas cartas selecionadas seriam capacitadas para transformar suas 
solicitações em projetos. Dessa forma, as organizações sairiam com o compromisso 
de entregar os projetos ao IEB, que iniciaria o processo de julgamento. A partir daí, 
inicia-se um outro fluxo.

A etapa anterior, precedente ao do processo de julgamento, como já enfatizado, 
precisa de algumas adaptações. Atualmente, apresenta o seguinte desenho:

FIM

Participa 
indiretamente

Elabora e envia 
proposta

IEB COMITÊ GESTOR CÂMARA TÉCNICA PROPONENTE

Elabora e envia 
proposta

Recebe 
comunicado

Recebe recursosRealiza desembolso

AVALIA

FLUXO ATUAL
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A participação do Comitê Gestor/Executivo nesta fase importante do Fundo é 
indireta. Durante a sistematização, foi proposto aos entrevistados (membros do 
Comitê Executivo e assessores de campo) um novo desenho para a escolha dos 
projetos. Esta proposta está exposta no quadro seguinte:  

FIM

Elabora e envia 
proposta

IEB COMITÊ GESTOR CÂMARA TÉCNICA PROPONENTE

Realiza julgamento 
com base nas 

recomendações da 
Câmara Técnica

Recebe 
comunicado

Elabora POA e solicita 
recursos

Válida e divulga 
resultado

Analisa tecnicamente  
e emite parecer

NOVO FLUXO PROPOSTO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS

Enquadramento 
preliminar

Recebe recursos

Não 
enquadrada

Aprovada

Capitação e executores 
(condição para receber 

recurso)

Realiza desembolso

Aprovada

Apta

Avaliação

O novo fluxo proposto sugere que os projetos enviados pelos proponentes 
passem por um enquadramento preliminar, a ser realizado pelo IEB, que verificaria 
se todos os itens do formulário foram preenchidos. E, em acréscimo, se o processo 
está de acordo com o o que foi apresentado na carta de solicitação.       
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Uma vez aprovada, a proposta seria, então, encaminhada para a análise 
da Câmara Técnica, processo que fundamentaria o julgamento realizado pelo 
Comitê Gestor/Executivo. Em seguida, seria utilizado um documento, no qual 
ficariam definidos pré-requisitos que serviriam de base para a atribuição de 
uma pontuação para cada projeto. Esta escala, feita a partir dos pontos obtidos, 
balizaria, por sua vez, a tomada de decisão para o estabelecimento de um ranking 
das propostas.          

O resultado seria, então, validado pelo IEB e comunicado aos proponentes, 
que deveriam passar por uma capacitação em gestão de projetos. As organizações 
consideradas aptas iriam elaborar um plano de execução financeira e solicitar o 
recurso ao IEB, que, posteriormente, realizaria o desembolso para os proponentes. 
O desembolso deve ser efetuado gradativamente, mediante o cumprimento de 
etapas específicas do projeto e a apresentação de documentação comprobatória.

Pensando-se, ainda, em proposições para o Fundo, no que se diz respeito aos 
fluxos e instrumentos de controle, são necessárias ferramentas para:

A realização de um controle da utilização dos recursos por parte dos 
proponentes, limitando-se o seu uso  a pagamentos feitos apenas através 
de ordem bancária, transferências e cheques nominativos endereçados aos 
fornecedores;
A instituição de um sistema de prestação de contas para doadores;
A normatização da prestação de contas dos projetos, bem como a 
formulação de questionários, a serem preenchidos pelos proponentes, para 
a medição de resultados ao final da execução dos projetos; e
A abertura de conta específica e exclusiva para o recebimento de recursos 
do projeto, além da solicitação de que cópias de extratos bancários sejam 
anexadas ao relatório de prestação de contas.

Esses mecanismos podem caracterizar um processo mais complexo. No entanto 
- apesar de não garantir - eles minimizam as possibilidades de que venha a acontecer 
o uso indevido dos recursos. Neste caso, porém, é fundamental a realização da 
capacitação em gestão, uma vez que são repassadas as regras e os instrumentos 
de controle. Contribuindo-se, assim, para com a aplicação de melhores práticas de 
gestão nas associações.

Captação de recursos

Para a sua consolidação, o Fundo necessita de um esforço de captação. A partir 
deste objetivo, faz-se extremamente necessário um levantamento de demanda e oferta 
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de recursos. Esta demanda precisa ser qualificada e precificada. Em uma breve análise, 
identificamos algumas temáticas que apresentam esta necessidade, assumida por 
parte dos colaboradores e proponentes de projetos entrevistados. Segue, abaixo, um 
gráfico que demonstra as linhas identificadas como prioritárias:

Demanda por recursos

Desenvolvimento da atividade produtiva

Estruturas físicas

Apoio para gestão (capacitações)

Transporte (voadeiras)    

Comunicação

Intercâmbios de experiências

Processos participativos (diagnósticos, estudos)

O investimento em cadeias produtivas é um ótimo catalisador de recursos, 
tendo-se em vista a sua grande oferta. Porém, é preciso que se faça a identificação do 
potencial produtivo das comunidades. A definição prévia de uma estratégia pode vir 
a resultar no desenvolvimento da cadeia como um todo, abrindo-se a possibilidade 
de investimentos em atividades pré-operacionais. Quanto às capacitações, estas 
devem ser realizadas através de uma carteira não reembolsável. E, para atividades 
operacionais, o mais adequado é a utilização de uma carteira reembolsável.

Apesar de não haver uma percepção por parte dos entrevistados, o Fundo também 
poderia identificar fontes para financiamento em Capital Natural. E, também, para 
investimentos em ações de conservação e uso sustentável da biodiversidade, pois 
as características da área de atuação do Fundo são propícias e atrativas para este 
tipo de capital.

No que diz respeito à oferta, e à identificação das fontes de recursos  para a 
capitalização do Fundo, as doações seriam feitas por  agências internacionais. 
Porém, para que se elabore uma estratégia de captação, é indispensável um 
estudo aprofundado da demanda, apresentando-se a quantidade de recursos 
necessários.      

Desta maneira, tem-se a definição do quanto de recursos e de em que tempo 
estes seriam utilizados. E identifica-se, claramente, a capacidade de execução destes 
recursos e o total de investimento necessário para capitalizar o Fundo. Na possibilidade 
de torná-lo patrimonial, haveria uma garantia da perenidade da iniciativa. 
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Vale ressaltar que algumas fontes locais podem ser avaliadas. Em Humaitá, 
por exemplo, existe a exploração de minério, atividade que resulta em um esforço 
intenso para a sua regularização. Um investimento voltado para a contribuição 
com o processo que visa esta legalização poderia incentivar os empreendedores 
do setor. Estes poderiam destinar um aporte para o Fundo, direcionando-o para os 
investimentos sociais ou de compensação de responsabilidade dos mesmos.

A identificação de outras fontes sociais existentes no território também 
poderia ser feita, sendo que cada fonte seria destinada para o objeto de 
investimento do doador.

Fortalecimento de capacidades

O IEB atuou positivamente quanto aos investimentos em capacitação e em 
elaboração e gestão dos projetos. Apesar de tardios, os esforços investidos em 
capacitação contribuíram muito para a melhoria das capacidades dos proponentes. 
No entanto, este investimento deve ser contínuo e permanente, incluído nos processos 
formais do edital e do Fundo. Fomentando-se, assim, o desenvolvimento humano das 
organizações alvo do Fundo.

Outro processo de capacitação a ser instituído, é o de capacitação de membros 
do Comitê Gestor/Executivo, com a inclusão de novas ferramentas, tais como a 
normatização do Fundo e a inclusão do Comitê no processo decisório. É necessário 
instrumentalizar essa instância para a boa governança e idoneidade das decisões, 
bem como para o fortalecimento do sistema de gestão do Fundo, alcançando-se, 
desta forma, a segurança que proponentes e doadores esperam do Fundo.

Por fim, o PPA, na forma como foi instituído, foi uma iniciativa inovadora 
e audaciosa. Investir, atualmente, em equipamentos e construção de sedes, 
acreditando que esse investimento alcançará o fortalecimento das instituições, 
é tarefa para poucos. Desmistificando-se premissas básicas, em grande parte, 
percebeu-se um avanço considerável nas instituições que foram beneficiadas, 
sendo necessária, agora, uma segunda fase, considerando-se que as instituições 
necessitarão de apoio para a sua maturação.   

O aumento do patrimônio, aliado à responsabilidade assumida por seus 
gestores, fortaleceu as associações perante os associados. E, porque não, pode-se 
afirmar que foi um primeiro passo em busca do fortalecimento institucional, uma 
vez que, para ser reconhecida, uma organização deve ter sua base sólida, com seus 
associados comprometidos, acreditando que essa instituição os apoiará na busca 
por dias melhores para a sua comunidade.

A constatação decorrente dessa iniciativa é que, apesar da necessidade de 
ajustes, o Fundo causou um impacto positivo na melhoria das instituições de base 
do entorno da BR-319.
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Principais mudanças/resultados

As principais mudanças ocorridas no âmbito das associações beneficiadas com 
o Fundo dizem respeito ao alcance de resultados diferentes daqueles apresentados 
no projeto original Tais resultados, no entanto, acabaram por possibilitar, de fato, a 
criação de um ambiente favorável à gestão e ao fortalecimento das organizações. Nesta 
fase, ainda é muito complicado mensurar as mudanças.  Apresentamos, portanto, os 
primeiros resultados encontrados nos projetos visitados:

Principais resultados

Melhoria na estrutura da associação

Fortalecimento do grupo (confiança na associação)

Fortalecimento da gestão da associação

Melhoria da produção (Transporte)

Aumento do patrimônio

Estrutura de governança

A estrutura de governança, a quantidade de recursos disponíveis, o objetivo de 
apoio, entre outros aspectos, foram adequadamente suficientes para consolidar a 
proposta conceitual do instrumento financeiro utilizado para o PPA, cuja implementação 
se apresentou viável. A intermediação dos recursos alcançou o beneficiário final com 
um sistema de gestão que garantiu a destinação para o fim a que se propôs.

A criação de mecanismos financeiros na modalidade de fundo ainda são as 
melhores práticas para investimentos diretos em comunidades tradicionais e/ou de 
base, apesar de não se ter garantia quanto ao uso dos recursos, pois o mesmo será 
feito sob o critério e a gestão da organização financiada. A partir daí,  a destinação 
será feita de acordo com o objetivo para o qual o fundo se criou.

O desenho da governança do PPA utilizou uma estrutura mista, combinando 
organizações da sociedade civil e governo. Este tipo adotado deve, na sua idealização, 
fortalecer a cooperação entre os setores público e privado, favorecendo parcerias 
e permitindo um alinhamento entre as iniciativas privadas e de políticas públicas. 
O desenho esquemático do Fundo de Pequenos Apoios previu a participação ampla 
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e democrática desses atores. Mas ainda é necessário um alinhamento quanto 
ao desempenho das funções, tanto dentro das instituições, quanto nos órgãos 
envolvidos. 

Apesar da existência dos procedimentos e respectivas funções, estratégias 
e registros,  é importante a construção de um manual dos instrumentos que 
normatizam as ações do PPA. Muitos dos envolvidos não conhecem ou não têm 
onde consultar esses instrumentos de gestão, o que implica, em alguns momentos, 
no descumprimento de algumas de suas regras. E, consequentemente, no 
estabelecimento de sobreposição de ações ou, mais comumente, a não realização 
das responsabilidades assumidas entre os envolvidos.

Os manuais são importantes instrumentos de estabelecimento de regras e de 
procedimentos na gestão de mecanismos financeiros. O passo a passo foi realizado 
e as informações estão disponíveis. Mas se faz necessário uma organização dos 
dados, além da análise e das adequações dos procedimentos para se ter um 
documento final, validado e aprovado entre os agentes envolvidos na iniciativa.       

Em uma fase posterior, para que esses instrumentos orientem o bom 
desempenho das atividades e representem o anseio dos envolvidos, é  fundamental 
que todos conheçam os conteúdos. E que, periodicamente, se façam consultas, 
revisões, esclarecimentos sobre as suas regras. E, ainda, que se estabeleça um 
esquema de vigilância mútua, que dimensione o nível do cumprimento das regras a 
serem seguidas pelos envolvidos. 

As relações institucionais entre os membros do Comitê Executivo são 
relativamente vulneráveis, apesar das organizações sociais participarem 
ativamente, desempenhando o papel de divulgador do Fundo, de catalizador e 
de apoiador dos proponentes. Em alguns casos, observa-se a sobreposição de 
papéis. Há, ainda, o corpo técnico dos órgãos ambientais. E mais: as gerências 
estão mudando constantemente, as agendas não conversam, as ações do Fundo 
não estão contempladas nos planos de trabalhos dessas instituições e a dimensão 
territorial das UCs é demasiadamente grande. 

Esses fatores fragilizam e confundem o papel e a atuação do Comitê Executivo. 
Faz-se necessária uma análise das atribuições colocadas para este grupo, bem 
como uma avaliação da composição do mesmo, identificando-se a possibilidade de 
criação de comitês setoriais ou territoriais, coordenados por uma instância superior, 
com papéis e metodologias de ações definidos.

Em uma iniciativa como o PPA, a relação conselheiro gestor/colaborador 
deve existir com parâmetros bem estabelecidos. Portanto, deve-se buscar uma 
metodologia que garanta a seguridade nos processos. Foram vistos casos de 
membros do comitê gestor escrevendo, julgando, aportando contrapartida e 
monitorando projetos, além de membros com informações vagas quanto ao seu 
papel no Comitê.         
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Para que o processo de tomada de decisão do PPA aconteça de forma mais 
transparente, conjunta e participativa, é preciso que se faça a adaptação e 
adequação dos procedimentos. Neste processo, torna-se imprescindível a criação 
de  novos mecanismos, tais como: escolha de membros do Comitê através de 
indicações locais, capacitações em gestão de fundo, garantia de participação no 
julgamento dos projetos (se for necessário). 

Mecanismo financeiro

O sucesso do funcionamento de um mecanismo financeiro deve-se, principalmente, 
a uma boa atuação da Secretaria Executiva. O IEB estruturou a Secretaria Executiva 
do PPA, disponibilizando uma coordenadora geral e assessores de campo que 
desempenharam, com boa qualidade, o papel executivo. São poucas as alterações 
que se fazem necessárias, no âmbito desta estrutura, e, em especial, de acordo com 
o ponto de vista da operacionalidade.           

A dificuldade de atuação dos assessores de campo é perceptível, principalmente, 
nas áreas distantes das suas bases. Além disso, tem-se a dificuldade que estes têm 
de identificar, de forma linear, o seu papel no processo. Em acréscimo, o sistema de 
monitoramento precisa ser estruturado e ajustado à realidade do território.

Para que a gestão do mecanismo financeiro seja bem feito e tenha 
eficiência,obedecendo-se as diretrizes de efetividade, é necessário um bom 
planejamento das diferentes etapas. E, também, que a equipe de campo seja bem 
capacitada e haja acompanhamento local do andamento dos processos, desde a 
sua divulgação até a finalização dos processos. 

Seleção de projetos

A seleção dos projetos que receberam o financiamento do PPA ficou sob 
a responsabilidade exclusiva da Câmara Técnica, composta por pareceristas 
externos, especialistas em análise de projeto. No entanto, identifica-se deficiência 
nesse processo tendo em vista a ausência, por vezes, de parâmetros para se avaliar 
a situação local do projeto apresentado.       

Quanto às limitações das organizações, estas não são passíveis de análise 
apenas com a leitura do documento entregue aos pareceristas, assim como 
acontece com outros fatores peculiares à realidade do local onde será executado o 
projeto. Alguns esforços de adaptação foram feitos no meio do processo, tais como 
a participação de observadores representantes do Comitê Executivo, a divisão de 
projetos entre pares de pareceristas e a utilização de tabelas de pontuação, além 
da criação de um formulário para o parecer. No entanto, não alcançou-se a garantia 
de uma equalização para o equilíbrio desta fase, tão delicada do Fundo, que é o 
julgamento.   
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Para tanto, se faz necessária uma adaptação na fase de julgamento. Sugere-
se, aqui, a inclusão de uma nova instância para a validação do resultado ou a 
utilização das análises dos pareceritas como base para o julgamento a ser feito pelo 
Comitê Executivo. Porém, ambas as sugestões devem incluir, em seu escopo, uma 
estratégia de desenvolvimento de capacidades que assegurem a imparcialidade na 
escolha dos projetos.

O processo de escolha dos investimentos em projetos para as instituições de base 
deve incluir o conhecimento local. Tecnicamente, a capacidade de proposição desses 
atores é relativamente baixa. A seleção de projetos, levando-se em consideração 
apenas a análise técnica dos projetos apresentados, pode desconsiderar aspectos 
relevantes de outras propostas. Um Comitê Executivo participante do processo 
criaria uma apropriação e um sentimento de corresponsabilidade quanto ao 
investimento.
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