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ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO 

INTERESTADUAL DAS QUEBRADEIRAS DE 

COCO BABAÇU 

 

 

PROJETO “FLORESTA DE BABAÇU EM PÉ”  

 

INFORME I - EXECUÇÃO DE ATIVIDADE 

 

PERIODO: MAIO A NOVEMBRO DE 2018 

 

APRESENTAÇÃO 

O projeto Floresta de Babaçu em Pé tem como objetivo e assegurar aporte de 

recursos financeiros ao Fundo Babaçu para apoio a projetos socioambientais, 

protagonizado por mulheres quebradeiras de coco babaçu e pelas juventudes 

rurais, propostos por organizações não governamentais agroextrativistas. 

Também visa promover e fortalecer os processos de gestão institucional e do 

associativismo e cooperativismo solidário, assim como os processos de 

capacitação e formação das mulheres quebradeiras de coco babaçu e das 

juventudes rurais.  O projeto é regulamentado pelo contrato de concessão de 

colaboração financeira não-reembolsável n° 17.2.0767.1 firmado entre o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Associação do 

Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu (AMICQB), assinado 

no dia 05 de abril de 2018, com a liberação da primeira parcela no mês de 

agosto de 2018 e início efetivo das ações no início do mês de outubro de 2018.  

Duração do projeto: 42 meses; 

Objetivo: Desenvolver ações nas comunidades tradicionais agroextrativistas de 

quebradeiras de coco babaçu de atuação da AMIQCB nos estados do Maranhão, 

Pará e Tocantins, através de ações estratégicas organizadas em quatros 

componentes: 1) Fundo Babaçu - apoio a projetos socioambientais; 2) 

Fortalecimento institucional da AMIQCB  e das comunidades agroextrativistas; 

3) Centro de Formação das Quebradeiras de Coco Babaçu por intermédio do 

apoio a ações de cooperativismo e associativismo e 4) Gestão do Projeto 

Floresta de Babaçu em Pé.  

Este informe tem o objetivo de relatar e visibilizar as atividades realizadas no 

âmbito do projeto Floresta de Babaçu em Pé no período inicial da assinatura do 

contrato até o mês de novembro de 2018, tendo como referência as ações 

executadas a partir dos componentes do projeto. Nesse sentido, as ações aqui 
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relatadas foram realizadas pela coordenação geral e executiva, lideranças e 

assessorias da AMIQCB. 

 

1. GESTÃO DO PROJETO  

1.1. Definição da coordenação técnica do projeto Floresta de Babaçu em 

Pé 

Para a coordenação técnica do projeto Floresta de Babaçu em Pé, a direção da 

AMIQCB remanejou o profissional Francinaldo Matos da coordenação técnica 

financeira da associação e através do processos seletivo público contratou Maria 

Teodora para exercer a função de coordenação administrativa-financeira e 

gerente financeira do projeto.  

1.2. Identificação de riscos institucionais e programáticos da execução do 

projeto Floresta de Babaçu em Pé 

No período de 16 a 18 de maio de 2018, durante reunião conjunta da 

coordenação executiva e da assessoria técnica da AMIQCB, foi apresentado para 

19 pessoas o projeto Floresta de babaçu em Pé, com identificação e analise dos 

riscos institucionais e programáticos pertinentes às dimensões políticas, 

técnicas, financeiras, estruturais e operacionais relacionados a sua execução, 

com preenchimento de uma matriz de riscos, com identificação do grau de 

possibilidade de eles virem a acontecer. Estes riscos servirão de subsídios para 

planejamento de medidas mitigadoras nos planos operacionais dos 

componentes do projeto, assim como nas ações estratégicas de gestão 

institucional. 

1.3. Visitas a organização parceira para conhecimento dos processos de 
gestão de projetos apoiado pelo Fundo Amazônia 

Em setembro de 2018, uma delegação da AMIQCB composta por 05 pessoas 

fizeram uma vista de troca de experiências, aprendizados e saberes com a 

ASSEMA sobre os processos de gestão de projetos socioambientais apoiados pelo 

Fundo Amazônia. Na ocasião a ASSEMA apresentou os processos de gestão 

financeira e administrativa do projeto em execução com apoio do Fundo 

Amazônia, em que detalhou os processos relacionados a cotação de preços 

(carta convite, recebimento de propostas, planilha e ata de apuração), 

pagamentos de despesas diversas, comprovantes de despesas, processos de 

contratação de consultorias, relatórios financeiros e descritivos, atendimento 

da legislação em vigor e controles financeiros, dentre outros.   

1.4. Seleção, contratação e indução de profissionais técnicos para compor 
a equipe de assessorias para execução do projeto 

A equipe de assessores ligados organicamente ao projeto é composta de 

profissionais que já pertenciam ao quadro de pessoal da AMIQCB e de 

profissionais recém contratados. Nesse sentido, para composição de equipe 

técnica do projeto, foram contratados em regime de CLT 03 novas funcionárias, 
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para exercer as funções que seguem: Coordenação Administrativa-Financeira 

da AMIQCB, Secretaria Executiva do Fundo Babaçu e Coordenação Pedagógica 

do Centro de Formação. Para isso, foi instituído um processo seletivo, com 

criação de uma comissão de seleção, elaboração e publicação de editais; 

recebimento, analise e seleção de currículos; entrevistas de candidatos, analise 

de perfil e seleção de profissionais consideradas mais aptas.  Os profissionais 

selecionados foram contratados em regime de CLT, porém antes de iniciar as 

atividades propriamente ditas, passaram por um processo de indução 

institucional e programáticas e de integração com os demais membros da 

equipe.  

Os profissionais participaram de um amplo processo de indução sobre a 

dinâmica de funcionamento técnico-administrativo da AMIQCB e sobre as 

estratégias previstas no seu planejamento junto ao corpo técnico e 

coordenadoras executivas e geral. Nesse momento, as profissionais contratadas 

puderam aprofundar seus conhecimentos sobre os eixos de atuação da 

associação, suas funções e responsabilidades dentro do projeto Floresta de 

Babaçu em Pé. Também se dedicaram a estudos sistemáticos dos documentos 

base do projeto, tais como a parte narrativa e orçamentária, plano de trabalho, 

quadro lógico, contrato entre a AMIQCB e BNDES, a versão preliminar do Edital 

Fundo Babaçu, contrato entre AMIQCB e organizações comunitárias que serão 

beneficiadas pelo Fundo Babaçu. 

1.5. Oficina de estruturação do sistema de gestão do projeto Floresta de 
Babaçu em Pé 

Nos dias 01 e 02 de outubro de 2018, na sede da AMIQCB em São Luís/MA, com 
participação 21 pessoas entre lideranças, coordenação e assessoria técnica da 
AMIQCB e representante da ActionAid1 Brasil, foi realizada uma oficina de 
estruturação do sistema de gestão do projeto “Floresta de Babaçu em Pé”. 

Objetivos: a) preparar a Coordenação e Equipe Técnica da AMIQCB para iniciar 
a execução do Projeto, a partir de convênio estabelecido com BNDES - Fundo 
Amazônia; b) construir um Plano de Gestão para o projeto, contemplando os 
requisitos e especificidades do mesmo, considerando seu caráter inovador na 
AMIQCB e as obrigações financeiras e administrativas estabelecidas pelo 
contrato. 

Durante a oficina foi feita uma análise de contexto social, política, econômico 

e ambiental, em que revelou os desafios e as perspectivas da implantação do 

projeto Floresta de Babaçu em Pé nas regiões de ocorrência dos babaçuais dos 

territórios tradicionais dos estados do Maranhão, Pará e Tocantins. Os 

participantes tiveram oportunidade de apropriarem-se do projeto: concepção, 

valor, abrangência territorial e populacional, objetivos, componentes, 

resultados buscados e atividades previstas. Assim como apropriação do contrato 

firmado entre AMIQCB e BNDES. Também foi refletido sobre o plano de gestão 

do projeto, no sentido de definir as instancias de gestão, sua composição e as 

principais atribuições previstas. Nesse sentido, foram identificadas as pessoas 

                                                           
1Avanildo Duque, gestor de Programas da ActionAid Brasil foi o facilitador da Oficina. 
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da equipe e coordenação para compor as principais instância de gestão do 

projeto e listadas as suas respectivas atribuições. Foram definidas as seguintes 

instâncias de gestão: coordenação geral do projeto, comitê de 

acompanhamento do projeto, secretaria executiva do fundo babaçu, comitê 

gestor do fundo babaçu e comissão de cotação de preços. 

1.6. Oficina de elaboração do Plano Operacional Semestral do Projeto 
Floresta de Babaçu em Pé 

No dia 14 de novembro de 2018, na sede da AMIQCB em São Luís/MA foi 

realizada a oficina de elaboração do Plano Operacional Semestral (POS), com 

participação de 09 pessoas diretamente ligadas a execução do projeto. A oficina 

abordou a apresentação do instrumento de planejamento e seus objetivos, uma 

visão geral dos componentes e divisão das tarefas. Após esse momento cada 

profissional debruçou-se individualmente na elaboração detalhada dos passos 

necessários para realização das atividades previstas para o semestre, com 

elaboração do plano operacional por componente do projeto, considerando o 

Fundo Babaçu, Centro de Formação, Gestão Administrativa-Financeira, 

Acompanhamento e gestão do projeto. Após a contratação das respectivas 

consultorias, faz-se necessário a elaboração de um plano operacional de 

monitoramento e avaliação e um plano operacional relacionado as ações de 

comunicação e transparência do projeto. Por fim, houve uma socialização das 

propostas para a consolidação do plano, envolvendo todos os componentes do 

projeto, compartilhando os trabalhos individuais e complementando-os de 

forma coletiva. 

A elaboração do POS (Plano Operacional Semestral) constou da identificação, 

por componente, das atividades contidas no plano de trabalho e no orçamento 

previstas para os primeiros seis meses de execução do projeto; detalhamento 

da execução de cada atividades, definição do cronograma e nomeação dos 

responsáveis pela liderança da execução, assim como pela identificação das 

parcerias que estarão ou poderão participar do processo de execução. 

1.7. Gestão financeira-administrativa do projeto 

No POS (Plano Operacional Semestral) da gestão financeiro do projeto “Floresta 

de Babaçu em Pé”, foi detalhado o cronograma e responsáveis pela execução 

das atividades de responsabilidade do setor financeiro, como a cotação de 

passagens áreas e terrestres, aquisição de veículos e combustíveis, aluguel do 

escritório e do espaço para funcionamento do centro de formação, contratação 

de consultorias e prestadores de serviços, dentre outras.  

Considerando a demanda de trabalho que o projeto vai exigir para o setor 

financeiro e administrativo da AMIQCB, foi feito uma divisão interna do trabalho 

entre os membros da equipe de assessoria para atender de maneira satisfatórias 

todos os requerimentos do financiador e garantir transparência e eficácia nos 

processos de gestão do recursos financeiros, materiais, humanos e 

informacionais. Nesse sentido, a partir do POS e de outras atividades especificas 
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do projeto, a equipe financeira administrativa está organizada para fazer a 

gestão do projeto, como segue:  

O plano operacional semestral do projeto será o documento norteador para o 

departamento financeiro fazer sua gestão, nesse sentido, esse documento deve 

ser monitorado, em reuniões de avaliação e planejamento, pela coordenação 

financeira da AMIQCB e disponibilizado para todos diretamente envolvidos com 

a sua execução. 

O Gerenciador Financeiro será operacionalizado pela colaboradora Antônia, que 

só fará repasse de recurso após autorização, o mesmo deve ser feito direto para 

o fornecedor, pessoa física ou jurídica. A autorização de pagamento das 

atividades programáticas só serão efetivadas pelo setor financeiro, após 

obtenção da autorização da despesa pela coordenação do projeto. Os 

instrumentos de gestão financeira do projetos serão elaborados pela 

coordenação financeira e administrativa da AMIQCB, como por exemplo, 

modelo de recibo a ser utilizado nas atividades que prevê recursos para diárias. 

As prestações de contas serão recebidas, analisadas e aprovadas (ou não) pelas 

colaboradoras Sandra e Marly, assim como os lançamento das despesas na 

planilha de controle diário e de controle detalhado. Essas colaboradoras terão 

a incumbência de fazer a organização da documentação, como comprovantes 

de despesas, relatórios, correspondências, dente outras.  

Para realização das cotações de preços, o arranjo implementados contará com 

o trabalho dos colaboradores, tais como:  Carta Convite (Teodora com apoio de 

Francinaldo); envio das cartas convites, recebimento das propostas, visita in 

loco (Sandra e Marly) Analise das propostas, seleção da proposta mais vantajosa 

e ata da apuração (Comissão de Cotação). Da mesma forma, os Termo de 

Referência (Francinaldo com apoio de Teodora); envio dos termos de 

Referencias, recebimento das propostas, (Francinaldo e Marly) Analise das 

propostas, seleção da proposta mais vantajosa e ata da apuração (Comissão de 

Cotação). 

Elaboração das prestações de contas financeiras de acordo com o requerimento 

do apoiador - fazer lançamento das despesas nas planilhas e sistemas do BNDES. 

Essa atividades será de responsabilidade da coordenadora técnica financeira, 

Maria Teodora, assim como o controle do uso dos recursos e dos saldos das 

rubricas. O controle das cotações e os rateios dessas, quando for preciso, em 

itens e componentes previstos no projeto será realizado por Marly e Sandra. 

Assim como a gestão financeiro do Fundo Babaçu relacionado a todos os 

processos requeridos pela AMIQCB e pelo financiador, será feito por Marly. Por 

fim, toda a gestão estratégica da associação, acompanhado dos processos de 

gestão financeira e administrativa no âmbito do projeto Floresta de Babaçu em 

Pé, será coordenada por Maria Teodora. 

1.8. Cotação de preços na modalidade carta convite para aquisição de 
equipamentos 
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Nos 02 primeiros meses de execução do projeto, foi realizada a aquisição de 

um kit de equipamento de informática, composto por um notebook e uma 

impressora multifuncional, para dar suporte ao trabalho das assessorias 

multidisciplinar nas 05 regionais atendidas pelo projeto. Da mesma forma, 

foram adquiridos 03 notebook, 02 desktop e um scanner para a equipe 

interestadual desenvolver suas ações no âmbito do projeto. Estes equipamentos 

foram adquiridos obedecendo o princípio da boa gestão dos recursos, através 

da abertura de um processo de cotação de preços, com elaboração e divulgação 

de carta convite, recebimento e análise de propostas comerciais, apuração das 

propostas em planilha especifica e em ata, divulgação do resultado final do 

processos de seleção e aquisição dos equipamentos. 

Atualmente está em processo de elaboração a carta convite para cotação de 

preços das passagens terrestre, que será feita a partir da identificação dos 

principais trechos percorridos pelas lideranças e coordenadoras da AMIQCB, 

tanto no âmbito interestadual, como estadual, territorial e municipal. Da 

mesma forma, está em processo de conclusão o Termo de Referência para 

contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de 

contabilidade, assim como a contratação de uma consultoria, pessoa física ou 

jurídica, para prestação de serviços relacionados ao monitoramento e avaliação 

do projeto.  

Por fim, está em curso um processo de negociação com a empresa Inspirar 

Inovação e Comunicação, responsável pela comunicação da AMIQCB, para que 

a mesma, seja também a responsável pela comunicação das ações previstos no 

projeto floresta de babaçu de pé. Para isso, está sendo elaborada uma 

justificativa a ser enviada para o Fundo Amazônia, evidenciando a importância 

de permanecer com essa empresa, assim como revelando as possíveis perdas e 

os riscos para a qualidade da comunicação com a contratação de uma nova 

empresa, bem como demonstrando que os preços praticados pela Inspirar está 

de acordo com os preços dos serviços de comunicação praticados no mercado.   

2. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 

No âmbito do projeto, não foi realizada atividade referente a este componente, 

no período analisado. Foram realizadas ações de suporte ao fortalecimento 

institucional, como a aquisição de equipamentos de informática para o trabalho 

da equipe técnica ligada ao projeto e elaborado termos de referências e cartas 

convites para cotação de preços e contratação de consultorias. 

3. FUNDO BABAÇU DE APOIO A PROJETO SOCIOAMBIENTAIS 

Nesse componente do projeto, após a contratação da secretaria executiva do 

Fundo Babaçu, ocorrido no mês de outubro e início efetivo das atividades em 

novembro, foi realizada a organização e revisão de instrumentos operacionais 

do Fundo Babaçu, tais quais, planilha de triagem de projetos e modelo de 

relatórios narrativos e financeiros dos projetos apoiados. Além disso, iniciou a 

revisão da versão prévia do Edital que será lançado com apoio do Fundo 

Amazônia, aprimorando os critérios de seleção e a objetividade da proposta do 
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edital para melhor entendimento do público interessado e facilitação dos 

processos de seleção junto ao Comitê Gestor do Fundo Babaçu. 

A secretaria executiva articulou junto as organizações membros do Comitê 

Gestor e coordenação da AMIQCB a reunião do Comitê Gestor do Fundo Babaçu, 

que teve como objetivo discutir o projeto Floresta de Babaçu em Pé, aprimorar 

e aprovar os documentos referentes ao próximo Edital, bem como o contrato 

entre AMIQCB e organizações a serem beneficiadas pelo Fundo Babaçu e 

principalmente discutir o edital da primeira chamada de projetos 2019.   

Foram realizados estudos bibliográficos em plataformas e sites de fundos 

socioambientais geridos por outras organizações, para o aprofundamento de 

propostas de instrumentos e estratégias do Fundo Babaçu.  

Também foram realizadas reuniões com membros do Comitê Gestor – Núcleo de 

Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Pará, 

assessoria técnica e coordenação executiva da AMIQCB para o resgate dos 

processos de construção do Comitê Gestor e do Fundo Babaçu, desafios e 

avanços, e levantamento de ideias iniciais para captação de recursos e 

sustentabilidade do Fundo Babaçu.  

Vista a nova fase do Fundo Babaçu, com ampliação significativa no seu potencial 

de financiamento a projetos socioambientais e comunitários, foi encaminhada 

a necessidade de se realizar novas visitas para trocas de conhecimentos sobre 

instrumentos de monitoramento e gestão de fundos socioambientais geridos por 

organizações sociais, a partir da experiência já vivenciada pela AMIQCB e seus 

parceiros (FASE, ISPN e ASSEMA, por exemplo). Além disso, foi apontada a 

necessidade de elaborar e publicar em linguagem popular um manual para 

gestão de projetos voltado às organizações que acessam o fundo.  

A secretaria executiva do Fundo Babaçu fez visitas a território quilombola de 

quebradeiras de coco babaçu em que mapeou grupos e demandas de jovens e 

mulheres com potencial para acessar o Fundo Babaçu, dentro de um processo 

amplo e estratégico de fortalecimento da luta por terra, território e babaçu 

livre no Estado do Maranhão.   

4. CENTRO DE FORMAÇÃO DAS QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU 

No âmbito da capacitação em projetos socioambientais relacionados ao 

extrativismo do babaçu, após a contratação da coordenadora pedagógica, 

ocorrido no mês de outubro e início do trabalho em novembro, foi realizado 

levantamento bibliográfico – em artigos, livros e no acervo da AMIQCB – sobre 

os conteúdos e processo já trabalhados e vivenciados pela associação. Foram 

organizadas e realizadas reuniões com a assessoria técnica e coordenadoras da 

AMIQCB para conhecer os processos de formação que vem sendo construídos ao 

longo da trajetória de existência da associação, bem como os pontos chave de 

discussão levantados durante a elaboração do projeto “Floresta de Babaçu em 

Pé”.  
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A coordenadora pedagógica, junto à equipe do projeto, articulou e realizou 

rodas de conversa com parceiros estratégicos para a construção da proposta 

política-pedagógica do Centro de Formação das Quebradeiras de Coco Babaçu, 

entre os quais o Núcleo de Educação do Campo da Universidade Federal do 

Maranhão-UFMA e a Secretaria de Mulheres e Escola de Formação – ENFOC, da 

Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agriculturas Familiares do 

Estado do Maranhão - FETAEMA.  

Dessa forma, foi possível realizar um resgate histórico, assim como a troca de 

experiências e conhecimentos sobre os desafios e avanços nos processos de 

formação técnica e política vivenciados por esses parceiros. Foram 

encaminhadas as necessidades de repensar e definir o local de funcionamento 

do Centro de Formação da AMIQCB, a partir das necessidades específicas e 

desafios do processo de formação, assim como a participação de representantes 

dessas experiências educacionais para contribuir na oficina e no processo de 

construção do Plano Político pedagógico, além da troca de materiais didáticos. 

No âmbito do planejamento da oficina de construção do Plano Político 

Pedagógico do Centro de Formação da AMIQCB, foram mapeadas as 

organizações parceiras que irão contribuir na construção participativa do plano, 

realizada a construção junto a equipe técnica do projeto da proposta de 

programação e metodologia da oficina de planejamento estratégico do plano, 

além do levantamento da data de realização da mesma. O que se visualiza em 

relação a essa atividade é que será necessário que os itens a serem construídos 

na oficina precisarão estar previamente estruturados, assim como será 

fundamental que a construção esteja interligada com uma análise histórica e 

política da educação contextualizada ao campo na região amazônica.  

A AMIQCB, através da coordenação pedagógica iniciou a elaboração da estrutura 

do documento do Plano Político Pedagógico de Centro de Formação em projetos 

socioambientais a ser discutido com a coordenação do projeto e da associação, 

assim como com os parceiros estratégicos, antes e após a oficina de 

planejamento estratégico do plano e da construção de conceitos, missão, visão, 

valores, grade curricular e proposta de gestão.  
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Lideranças e assessorias responsáveis pela gestão e execução do projeto 
Floresta de Babaçu em Pé  

 
 

  

Nome Função Formação 

1. Francisca da Silva 
Nascimento  

Coordenadora Geral  
Liderança interestadual, Agricultora Familiar e 
Quebradeira de Coco Babaçu 

2. Maria do Socorro 
Teixeira Lima 

Coordenadora do 
Fundo Babaçu 

Liderança interestadual, Agricultora Familiar e 
Quebradeira de Coco Babaçu 

3. Francinaldo Matos 
Coordenador Técnico 
do projeto “Floresta 
de Babaçu em Pé” 

Técnico em Agropecuária, Bacharel em 
Administração, Mestre em Agriculturas 
Familiares e Desenvolvimento Sustentável 

4. Juliana Nascimento 
Funari 

Secretária Executiva 
do Fundo Babaçu 

Bacharel em Gestão Ambiental, Mestra em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente 

5. Maria Teodora Pinheiro 
de Sousa 

Coordenadora 
Financeira 

Contadora e Bacharel em Direito 

6. Creusimar Oliveira da 
Silva 

Coordenadora 
Pedagógica 

Auxiliar de Enfermagem, Técnica em 
Agropecuária, Licenciatura em Pedagogia, Curso 
Superior Sequencial de Formação Especifica em 
Saúde Pública 

7. Clenilde Bizerra Oliveira 
Assessora técnica 
multidisciplinar – 
Regional Pará 

Licenciatura em Ciências Biológicas  

8. Rosalva Silva Gomes 

Assessora técnica 
multidisciplinar – 
Regional 
Imperatriz/MA 

Técnica em Enfermagem e cursando o Serviço 
Social 

9. Elizete da Costa Sousa 
Assessora técnica 
multidisciplinar – 
Regional Tocantins   

Bacharel em Economia e MBA em Gestão de 
Negócios 

10. Edsonete Moura Gomes  
Assessora técnica 
multidisciplinar – 
Regional Mearim/MA 

Técnica em Magistério, Licenciatura em 
Pedagogia e Pós graduada em Psicopedagogia 

11. Nataliene Ferreira 
Borges 

Assessora técnica 
multidisciplinar – 
Regional Baixada/MA. 

Bacharel em Administração 

12. Marly Magalhães Farias 
Auxiliar 
Administrativa Fundo 
babaçu 

Bacharel em Administração 

13. Antônia Gomes 
Machado 

Auxiliar 
Administrativa 

Técnica em Contabilidade e Advogada 

14. Sandra Regina 
Monteiro 

Auxiliar 
Administrativa 

Técnica em Análises e Clínicas, Advogada e Pós 
graduada em Português 


