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APRESENTAÇÃO 

O projeto Floresta de Babaçu em Pé tem como objetivo apoiar o Fundo Babaçu 

para garantir a seleção de projetos socioambientais nas comunidades 

tradicionais agroextrativistas de quebradeiras de coco babaçu nos estados do 

Maranhão, Pará e Tocantins. O projeto prevê ações de desenvolvimento de 

capacidades das quebradeiras de coco babaçu e das juventudes rurais, 

assessoria técnica sistemática e permanente aos processos de produção familiar 

de base agroecológica e o fortalecimento das organizações de base comunitária 

com promoção do cooperativismo e do associativismo solidário.   

Com duração de 42 meses, execução prevê ações estratégicas organizadas em 

quatros componentes:  

1) Fundo Babaçu de apoio a projetos socioambientais;  

2) Centro de Formação das Quebradeiras de Coco Babaçu; 

3) Fortalecimento institucional da AMIQCB e das organizações comunitárias; 

4) Gestão do Projeto, incluindo os processos de monitoramento e avaliação.  

Este informe compreende o trimestre do período de dezembro de 2018 a 

fevereiro de 2019. O objetivo é informar e visibilizar as atividades realizadas 

no âmbito do projeto Floresta de Babaçu em Pé, a partir de seus componentes, 

executadas pela coordenação geral e executiva, lideranças e assessorias da 

AMIQCB. 

1. GESTÃO DO PROJETO FLORESTA DE BABAÇU EM PÉ 

1.1. Contratação de consultorias para prestação de serviços no âmbito do 
projeto Floresta de Babaçu em Pé 

Por meio de Termo de Referência (TdR) específico, com envio para o mínimo 

três consultorias (pessoas física ou jurídica), publicação do TdR no site da 

AMIQCB, recebimento, análise e seleção da proposta mais vantajosa para o 

projeto, seguido de contratação com assinatura do contrato de prestação de 

serviço. Através desse processo foi contratada a empresa para prestação de 

serviços de contabilidade e foi lançado o TdR para contratação da consultoria 



para realização do monitoramento e avaliação do projeto Floresta de Babaçu 

em Pé, que inclui a elaboração do balanço social de meio termo e final. 

1.2. Reuniões da Equipe do Projeto Floresta de Babaçu em Pé 

Foram realizadas reuniões com a equipe do projeto para discutir e preparar a 

logística e realizar os procedimentos administrativos, financeiro e 

programáticos necessários a realização da reunião do Comitê Gestor do Fundo 

babaçu e da Oficina de Planejamento Estratégico do Centro de Formação das 

Quebradeiras de Coco Babaçu; estabelecimento de processos internos de 

discussão e definição de responsabilidade dos membros do setor financeiro 

sobre a gestão financeira do projeto; organização e definição de 

responsabilidade do setor administrativo-financeiro relacionado ao ciclo do 

processo de cotação, a partir do trabalho da comissão de cotação de preços. 

Também foram realizadas reuniões com os membros da comissão de cotação de 

preços, constituída no âmbito do Projeto Floresta de Babaçu em Pé, para 

avaliação e aprimoramento dos processos de cotação de preços e de 

contratação de consultorias, para averiguação do cumprimento das etapas 

previstas nas cotações e nos Termos de Referencias em andamento. Foi 

realizada avaliação coletiva, com participação dos membros da equipe do 

projeto e do setor financeiro administrativo, da reunião do Comitê Gestor do 

Fundo Babaçu e da oficina de planejamento estratégico do Centro de Formação 

das Quebradeiras de Coco Babaçu. 

1.3. Definição de processos, documentos e instancia de gestão do projeto  

Foram elaboradas orientações dos tipos e preenchimento das comprovações 

aceitas nas prestações de contas das atividades realizadas com recursos do 

projeto Floresta de Babaçu em Pé; definição de instancias de gestão do projeto; 

elaboração do POA por componente para os primeiros 06 meses de execução do 

projeto; elaboração de relatórios bimensais de execução programática do 

projeto. 

1.4. Participação de membros da assessoria técnica em treinamento em 
gestão de projetos 

O coordenador técnico e a gerente financeira do projeto Floresta de Babaçu em 

Pé participaram de um treinamento em gestão de projeto oferecido pelo Fundo 

Amazônia. O treinamento versou sobre o sistema de acompanhamento de 

projeto do BNDES e procedimentos operacionais de projetos. 

1.5. Cotação de preço na modalidade carta convite para aquisição de 

produtos e contratação de serviços relacionados aos componentes de 

gestão do projeto e fortalecimento institucional 

O processo de cotação está sendo realizado com elaboração de carta convite, 

identificação de no mínimo três fornecedores, envio das cartas convites e 

socialização destas no site da AMIQCB, recebimento e análise das propostas, 

apuração das propostas recebidas, elaboração de planilha e ata de apuração, 



com justificativa e explicação do processo seletivo, elaboração e assinatura do 

contrato (quando couber) e aquisição dos produtos ou contratação do serviço. 

Através desse processo, no período analisado foram feitas as seguintes 

cotações: 

1.5.1. Cotação do espaço para realização da oficina de planejamento 

estratégico do Centro do Formação das Quebradeiras de Coco Babaçu; 

1.5.2. Cotação de preço de combustíveis (diesel, álcool e gasolina), para 

abastecer os veículos credenciados a prestar serviços relacionados ao 

projeto nos regionais de sua implementação;  

1.5.3. Cotação de aluguel de veículos para realização das atividades do projeto. 

O primeiro envio de cartas convites foi fracassado, sem obtenção de 

retorno das locadoras. Vamos analisar o que ocorreu de errado para 

reabrir o processo de cotação; 

1.5.4. Cotação de passagens aéreas para os participantes da reunião do Comitê 

Gestor do Fundo Babaçu e para os participantes da Oficina de 

Planejamento Estratégico do Centro de Formação da Quebradeiras de 

Coco Babaçu;  

1.5.5. Cotação dos serviços de taxi para transportes das pessoas para realização 

de atividades e participação de eventos e ações realizadas no âmbito do 

projeto Floresta de babaçu em Pé. No entanto, devido dificuldades da 

empresa ganhadora do certame em fornecer nota fiscal, a segunda 

melhor colocada deve ser convidada fazer os serviços vindouros; 

1.5.6. Cotação de material de expediente e didático para serem utilizados 

quando da realização das atividades realizadas no âmbito do projeto 

floresta de babaçu em pé no escritório central e nas 06 regionais de 

atuação direta das ações dos projetos: Baixada, Mearim, Imperatriz, 

Tocantins e Pará. 

1.5.7. Iniciado o processo de cotação de 06 veículos para realização das 

atividades no âmbito do projeto Floresta de Babaçu em Pé;  

1.5.8. Iniciado o processo de cotação de preços para aluguel de espaço físico 

para funcionamento do escritório geral da AMIQCB e do Centro de 

Formação das Quebradeiras de Coco Babaçu; 

1.5.9. Levantamento de preços de trechos intermediários nos regionais de 

atuação da AMIQCB nos estados do Maranhão, Pará e Tocantins. O 

levantamento de preços teve como objetivo pesquisar o preço de 

mercado dos deslocamentos/passagens terrestres e aquáticas 

intermediárias de trechos comunitários (entre comunidades e sede dos 

municípios) e intermediários (entre sedes de municípios e sedes de 

municípios e rodoviárias centrais), para serem utilizados como referência 

na realização das ações do projeto Floresta de Babaçu em Pé no âmbito 

local e territorial.   



1.5.10. Cotação de preços de passagens rodoviárias/terrestres de micro-ônibus 

e ônibus tipo LEITO, EXECUTIVO E CONVENCIONAL, para os principais 

destinos viajados pelos membros da AMIQCB, lideranças, coordenação e 

assessorias.  

2. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 

2.1. Comunicação, visibilidade e transparência das ações e dos resultados 
do projeto 

Para contratação da empresa de prestação de serviços de assessoria de 

comunicação e visibilidade do projeto Floresta de Babaçu em Pé, foi feita 

análise no conteúdo do projeto, plano de trabalho, contrato firmado entre 

BNDES e AMIQCB e no orçamento, visando identificar as atividades de 

comunicação e visibilidade previstas para subsidiar o processo de negociação 

com a empresa. Foi elaborada uma justificativa para que a mesma empresa que 

presta assessoria de comunicação para a AMIQCB pudesse fazer a assessoria de 

comunicação e visibilidade das ações do projeto. Com a anuência do Fundo 

Amazônia e acertados os processos e as condições do trabalho de assessoria de 

comunicação, a empresa Inspirar Inovação e Comunicação foi contratada. 

No decorrer do mês de fevereiro de 2019, a assessoria de comunicação 

contratada esboçou o primeiro rascunho do Plano de Comunicação do Projeto; 

realizou cobertura jornalística e produção de matérias relacionada a oficina de 

planejamento estratégico do Centro de Formação e da reunião do Comitê 

Gestor do Fundo Babaçu; alimentou o site da AMIQCB com informações 

institucionais sobre o projeto; inseriu no site o estatuto social da AMIQCB e o 

contrato firmado entre essa Associação e o BNDES; produziu texto e publicou 

as cartas convites e termos de referências no site; monitorou a inserção da 

logomarca do Fundo Amazônia no site da AMIQCB. Além disso, foi instalado na 

sede da AMIQCB o mural da transparência, em que os contratos com todos os 

financiadores estão expostos, assim como o estatuto social e a relação da atual 

coordenação da AMIQCB. 

3. FUNDO BABAÇU DE APOIO A PROJETO SOCIOAMBIENTAIS 

3.1. No âmbito do fortalecimento do Fundo Babaçu com apoio do Fundo 

Amazônia, em dezembro de 2018, foram realizadas atividades de organização, 

em arquivo digital, de documentos do fundo e dos projetos comunitários em 

execução.   

3.2. Foi desenvolvido em dezembro pela secretária executiva do fundo, o Plano 

Operacional Anual do Fundo Babaçu 2019, com base na proposta de lançamento 

simultâneo de dois editais em 2019: um apoiado pelo Fundo Amazônia e outro 

apoiado pela Fundação Ford; 

3.3. Deu-se continuidade em dezembro de 2018, aos processos de organização 

da primeira reunião do Comitê Gestor do Fundo Babaçu- CGFB, tais como: 

elaboração e envio de convites aos membros titulares do CGFB; proposta de 

gestão financeira dos recursos e diárias para a realização de duas reuniões do 



CGFB; organização de logística e estrutura da reunião; elaboração de 

programação e metodologia da reunião; 

3.4. Visita aos regionais de atuação da AMIQCB para participação nos 

Encontrinhos - Momentos avaliados como fundamentais para a identificação dos 

grupos que precisam ser fortalecidos a partir do Fundo Babaçu, possibilitando 

um diagnóstico inicial pela secretária executiva;  

3.5. Nos dias 15 e 16 de janeiro ocorreu a primeira reunião de 2019 do Comitê 

Gestor do Fundo Babaçu, com a participação de 20 pessoas entre quebradeiras 

de coco babaçu; quilombolas; representantes de STTRs (sindicatos de 

trabalhadores e trabalhadoras rurais); assessorias da AMIQCB e de organizações 

parceiras do campo da agroecologia e do agroextrativismo. A reunião teve como 

objetivo aprimorar e definir todas as estratégias, atividades e processos 

participativos necessários para o lançamento dos Editais 2019. Neste edital o 

Fundo Babaçu apoiará, com recursos do Fundo Amazônia, projetos propostos 

por mulheres e/ou jovens por meio de suas organizações ou grupos 

comunitários, para o fortalecimento de polos irradiadores de conscientização 

ambiental e desenvolvimento sustentável pela conservação da biodiversidade 

nos babaçuais, visando a melhoria da qualidade de vida de povos e comunidades 

tradicionais de quebradeiras de coco babaçu;  

3.6. Ainda no mês de janeiro de 2019, foram sistematizados pela secretária 

executiva do Fundo Babaçu todas as discussões e encaminhamentos da reunião 

do CGFB. Como desdobramento do referido encontro do CGFB foi realizada 

reunião da secretaria executiva do fundo, equipe técnica do MIQCB e 

coordenação para discussão da inclusão de novos municípios na área de 

abrangência do edital que será financiado pelo Fundo Amazônia; 

3.7. Foi feita as alterações no edital do Fundo Babaçu, propostas na reunião 

do Comitê Gestor e enviado para análise e anuência da equipe do Fundo 

Amazônia responsável pelo acompanhamento ao AMIQCB. 

4. CENTRO DE FORMAÇÃO DAS QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU 

4.1. Foi construído a roteiro/estrutura do PPP – Plano Político Pedagógico do 

Centro de Formação, com a realização de levantamento, leituras e 

apontamentos de referências de fontes secundárias e primárias de informações 

relacionadas a educação contextualizada ao campo e os processos de formação 

e capacitação das quebradeiras de coco babaçu; 

4.2. Realização de contatos com parceiros institucionais e pessoais da AMIQCB 

com potenciais para colaborar na construção do Plano Pedagógico e com o 

processo de funcionamento do Centro de Formação das Quebradeiras de Coco 

Babaçu;  

4.3. Reuniões com professores universitários sobre a estrutura e construção do 

curso, considerando a modalidade, o público e a carga horaria; 



4.4. Articulação e mobilização dos participantes e preparação da oficina de 

planejamento estratégico do Centro de Formação das Quebradeiras de Coco 

babaçu; 

4.5. Realizada em janeiro (dias 17 e 18) a Oficina de Planejamento Estratégico 

do Centro de Formação das Quebradeiras de Coco Babaçu, com objetivo de 

gerar subsídios para elaboração do plano político pedagógico, com a 

participação de 48 pessoas do ISPN, FETAEMA, MST, APA-TO, EFA COCAIS, PIAUI, 

UAEFAMA, UFMA, UFRGS, ACONERUC, CPT, ASSEMA, ACTIONAID, SAE, SAF – MA, 

MMTR-NE, CMTR – MA, LABEX – UEMA, UEMA, ONG MOJÓ, ASSOCIAÇÃO INDIGENA 

KAPOR, ACTIONAID e lideranças, coordenação e assessoria da AMIQCB; 

4.6. Elaboração e envio do relatório da oficina para os participantes da mesma;  

4.7. Consolidação do sumário do plano pedagógico do Centro de Formação e 

construção da agenda de elaboração do mesmo. 

 

 

Equipe responsável pelo conteúdo deste informes 

Francinaldo Matos – Coordenador de projetos socioambientais 

Juliana Funari – Secretaria Executiva do Fundo Babaçu; 

Creusimar Oliveira – Coordenadora Pedagógica; 

Franci Monteles – Assessora de comunicação; 

Maria Teodora – Coordenadora Administrativa-Financeira; 

Marly Farias – Auxiliar Administrativa 

 


