
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):

Ação 6061 -  Fomento a Projetos Demonstrativos de Desenvolvimento Sustentável e Conservação na Amazônia

O Subprograma Projetos Demonstrativos - PDA busca gerar conhecimentos a partir da prática das experiências apoiadas sobre a viabilidade de novas formas de preservação, 
conservação e utilização racional dos recursos naturais da Amazônia e da Mata Atlântica, visando à melhoria da qualidade de vida das populações locais. O PDA propõe essa 
melhoria por meio do incentivo à experimentação de tecnologias sustentáveis, do fortalecimento da organização social e do gerenciamento de ações que conciliem a proteção dos 
recursos naturais com o desenvolvimento econômico e social.

O organismo financiador :

 KfW - ENTWICKLUNGSBANK. 

2 - Custo Total:

€ 27.895.215,84 (Contrato KfW-200265512 + Contrato KfW-200166561).

3 - Empréstimo contratado (ingressos externos) : “DOAÇÃO”

€ 27.895.215,84 (Contrato KfW-200265512 + Contrato KfW-200166561).

4 - Contrapartida nacional:  não se aplica.

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

Motivo**

DOAÇÃO

Desembolsos a projetos

Valor no ano

€ 4.719.326,94

Valor acumulado 
no projeto

€ 23.175.888,90

Motivos que impediram ou inviabilizaram

não se aplica

Contratos firmados e à executar até o ano de 2010.

Providências adotadas para correção

* 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).

Em 2006 o Subprograma Projetos Demonstrativos - PDA concentrou suas atividades na avaliação e adequação do Sistema de Monitoria e Avaliação, 
na contratação e capacitação inicial dos projetos aprovados no ano de 2005, consolidando um desembolso de R$15,8 milhões para a execução de 147 
projetos nos Componentes Padeq, Consolidação e Mata Atlântica, atendendo ao todo 3404 famílias.

No âmbito do Componente Consolidação, que visa fortalecer as experiências anteriormente apoiadas pelo PDA por meio da consolidação, de forma 
mais integrada, da sustentabilidade ambiental, econômica, social e institucional. Temos 31 grandes projetos apoiados, 12 na Mata Atlântica e 19 na 
Amazônia. 

No Componente Alternativas ao Desmatamento e às Queimadas – Padeq, temos 49 projetos em andamento nos estados do Pará, Mato Grosso, 
Rondônia, Roraima e Tocantins, o que significa o comprometimento de todos os recursos disponibilizados pelo KfW. Desse total 25 grandes projetos e 
cinco pequenos foram aprovados no final de 2005.

No componente Ações de Conservação da Mata Atlântica, temos 67 projetos contratados (grandes e pequenos). Em 27 de maio foi publicado novo 
Edital para projetos de âmbito regional e nacional, disponibilizando cerca de R$ 6 milhões, o que representará a contratação de cerca de 21 novos 
projetos. 

Foram editadas 10 publicações da Série Sistematização: comunidades construindo conhecimento. Oito dessas publicações foram editados em parceria 
com o Banco do Brasil. E ainda, a publicação do Guia Diagnóstico Rural Participativo. 

Em 2006 o PDA inseriu-se na construção da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável para Povos e Comunidades Tradicionais, uma das 
prioridades da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável para Povos e Comunidades Tradicionais. 


