
PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS:

     Demonstrativos do Fluxo Previsto e do Fluxo Realizado: 

 1 - Discriminação (código do projeto, descrição finalidade e organismo financiador):

Contrato nº 1216/OC-BR

Descrição/Finalidade:

O PROECOTUR é um programa de caráter estruturante, que visa dotar a região de condições atrativas para o direcionamento de investimentos para o segmento ecoturístico. O 
Programa encontra-se na sua Fase I [pré-investimentos] que consiste da implantação de ações focadas no planejamento estratégico local e regional, com o objetivo de indicar 
meios e instrumentos que irão nortear a construção de sua Fase II. 

O objetivo do  PROECOTUR é viabilizar o desenvolvimento do ecoturismo como uma das bases para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal, criando um contexto 
apropriado e as condições necessárias para preparar os noves estados da Amazônia Legal – Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e 
Tocantins – para administrarem de forma eficiente áreas com potencial para o ecoturismo eleitas a partir de critérios estabelecidos no documento do Projeto

Organismo Financiador:

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

2 - Custo Total: US$5.420.794,57

3 - Empréstimo contratado (ingressos externos) : US$4.336.832,37

4 - Contrapartida nacional: US$1.083.962,20

Valor das transferências de recursos* Em caso de não se ter atingido a conclusão total ou de etapa

Motivo**

1- Reembolso de despesas

2-Amortização, 
pagamento de juros, 
comissão de 
compromisso.

Valor no ano 
US$

248.459,28

66.785,39

Valor acumulado 
no projeto

US$

3.683.987,13

1.038.036,11

Motivos que impediram ou inviabilizaram

Projetos em andamentos

Providências adotadas para correção

Projetos em andamento



* Apresentar individualmente por motivo.

 ** Amortização, pagamento de juros, comissão de compromisso, outros.

►Avaliação crítica dos resultados alcançados nos projetos (inclusive quanto aos objetivos e metas previstos  vs. Realizados).

O PROECOTUR estabeleceu como meta principal para o Programa o ”Desenvolvimento de um ecoturismo sustentável na Amazônia brasileira”. Como se vive um cenário de 
estruturação de uma nova atividade econômica em uma vasta região como a Amazônia brasileira, é visível que este é um objetivo de desenvolvimento somente possível de ser 
atingido em longo prazo, o que demanda a aplicação de um conjunto de múltiplas políticas públicas, que deveriam envolver uma gama de atores dos governos federal, estaduais e 
municipais, além de outros atores ligados ao setor privado. Noutras palavras, este indicador somente poderá ser aferido com a implementação da Fase II do Programa. 

Como forma de medir o progresso do cumprimento desta  meta,  foram definidos os seguintes indicadores:  i)  até  2010, aumento de 20% no número de empreendimentos de  
Ecoturismo que atuam na região a partir do nível estabelecido no inventário básico a ser concluído em 2002; ii) até 2005, aumento de 20% no fluxo de turistas para a região, a partir 
do nível estabelecido no inventário básico a ser concluído em 2002; iii) até 2004, os empreendimentos de Ecoturismo que atuam nos Pólos de Ecoturismo estarão gerenciando suas 
atividades  segundo o conceito de Ecoturismo sustentável  estabelecido pelo Programa e iv)  até  2004, 60% dos Parques Federais  e  Estaduais,  bem como outras  Unidades de 
Conservação, estarão abertos ao público.

Chega-se à constatação de que as metas estabelecidas para o PROECOTUR transcendem em muito a capacidade de resposta da Fase I do Programa, que consiste basicamente do 
planejamento estratégico para a estruturação inicial da atividade do ecoturismo nos estados da região da Amazônia brasileira. Tais metas somente poderão ser atingidas a partir da 
Fase II do Programa.


