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COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ – IDSM 

 
RELATÓRIO ANUAL E CONCLUSIVO 

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008 
MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 

PARA O PERÍODO 2010-2013 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O propósito deste documento é analisar o desempenho do Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – IDSM e verificar o grau de alcance das 

metas pactuadas com o Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, referentes ao 

período de janeiro a dezembro de 2008, em atendimento ao disposto na Cláusula 

oitava do Contrato de Gestão. Adicionalmente, serão apresentadas proposta de metas 

para o exercício de 2009 e avaliação do desempenho do IDSM no período de 2006 a 

2008. 

Esta Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA, composta pelos 

participantes abaixo listados, instituída pela Portaria MCT no 135, de 09/03/2009, e em 

cumprimento ao artigo 3o, reuniu-se na sede do IDSM em Tefé-AM, nos dias 11, 12 e 

13 de março de 2009. 

 Ana Maria Giulietti Harley, Pesquisadora, representando o MCT na 

qualidade de Especialista e Presidente da Comissão; 

 Edson Barcelos da Silva, Pesquisador, representando o MCT na 

qualidade de Especialista; 

 Maria da Penha Barbosa da Cruz Carmo, Analista de Finanças e 

Controle, representando a Secretaria de Gestão do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão – SEGES/MP; e 

 Paulo Afonso Vieira Junior, Analista de Planejamento e Orçamento, 

representando a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão – SOF/MP. 

Os membros titular e suplente que representam a Secretaria do Tesouro 

Nacional do Ministério da Fazenda – STN/MF nesta Comissão, justificaram suas 

ausências. 

 Em atendimento aos artigos 5o e 6o. da Portaria  acima referida, acompanhou 

esta reunião, como representante da Subsecretaria de Coordenação das Unidades de 

Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, Maria Cristina de Lima Perez Marçal, 

Coordenadora-Geral de Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais.  



 2 

Cada membro da CAA ressaltou pontos que considerava importantes, com 

vistas à elaboração conjunta deste Relatório. 

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA 

Para a elaboração do presente relatório, a CAA seguiu os seguintes passos: 

 leitura e análise do relatório de desempenho do Contrato de Gestão 

emitido pelo IDSM, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 

2008;  

 apresentação, pela Diretoria da instituição, e discussão do relatório anual 

2008 com a CAA; 

 análise comparativa entre as recomendações da CAA, emitidas no 

relatório anterior (semestral de 2008), e seu atendimento por parte do 

Instituto;  

 formalização de recomendações e/ou sugestões a serem encaminhadas 

ao IDSM;  

 conclusão sobre o desempenho do IDSM durante o período de janeiro a 

dezembro de 2008 quanto às metas estabelecidas no Contrato de 

Gestão; 

 proposição de metas a serem estabelecidas para o exercício de 2009; 

 análise do Relatório Trienal (2006 – 2008). 

Originalmente, havia planos para a realização de visita in locu aos projetos 

Ecoturismo, base flutuante de pesquisa e Comunidade Vila Alencar, porém, em 

decorrência das atividades relacionadas à elaboração do presente relatório na sede do 

IDSM em Tefé-AM, não foi possível o deslocamento até a Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá - RDSM. 

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

ANTERIORES DA COMISSÃO 

Após a análise do Relatório Anual de 2008, esta CAA pôde constatar 

recomendações e sugestões propostas nos relatórios de avaliação anteriores dos anos 

de 2004, 2007 e 2008 (semestral) pendentes de atendimento por parte do IDSM, como 

se segue: 

 

a) Sugestão do relatório anual de 2004 
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 Realizar estudos para definição de renda de referência (sinalização) para o 

manejo do pescado, a partir de análises da oferta potencial do produto, definida 

por critérios científicos (contagem) e aspectos relacionados à demanda 

(melhoria das condições de acesso ao mercado consumidor), buscando a 

definição de renda para o produtor ao longo do tempo compatível com a 

atividade, tornando sustentável a exploração econômica do pescado nas áreas 

de atuação do IDSM. SUGESTÃO NÃO ATENDIDA. Em 2007, o IDSM entregou 

à CAA documento preliminar a respeito do cálculo do custo do Pirarucu e 

sinalizou que entregaria o documento final para apreciação da Comissão 

durante a reunião de acompanhamento semestral do exercício de 2008. O 

documento final não foi entregue e o Instituto informou que essas questões 

compõem dissertação de mestrado que está sendo elaborada atualmente, com 

término previsto para junho de 2009. No relatório semestral de 2008, foi 

solicitada a apresentação de resultados preliminares da pesquisa. No 

documento apresentado “Relatório Preliminar de Pesquisa”, de 6 de fevereiro de 

2009, não constam resultados preliminares. 

b) Recomendações do relatório anual de 2007 

 

 Considerando as informações disponibilizadas por meio de monitoramento 
existentes, a Comissão recomenda que a equipe do IDSM elabore propostas de 
indicadores de desenvolvimento e de sustentabilidade, que registrem o impacto 
das ações do Instituto. RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. Foi apresentado o 

documento “O Desenvolvimento de Propostas para Composição de Indicadores 
de Desenvolvimento Sustentável ou Indicadores de Desenvolvimento e 
Sustentabilidade no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – 
IDSM-OS/MCT. Para dar continuidade ao tema, nova recomendação será 
apresentada no término deste relatório. 

 A comissão recomenda que o IDSM apresente séries históricas para os dados 
relacionados ao desenvolvimento social e sustentável, de forma a demonstrar, 
ao longo do tempo, a evolução do Instituto. Tal prática deverá ser realizada 
sempre que possível, em especial, para os dados relacionados à mortalidade 
materno-infantil. RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. Foi apresentada série histórica 

referente à taxa de mortalidade infantil na área de atuação do IDSM. 

 A Comissão recomenda que, na relação de publicações relacionadas ao 
indicador 7, sejam indicados os projetos e seus respectivos status (concluído ou 
em andamento) que deram origem a cada publicação. RECOMENDAÇÃO 
ATENDIDA. 

c) Recomendações do relatório semestral de 2008 

A Comissão recomenda que o IDSM apresente quadro discriminando, quando 

aplicável, a evolução histórica dos indicadores: meta e realizado para cada ano 

da série. RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. A evolução dos indicadores foi 

apresentada no “Relatório Especial do Contrato de Gestão”. 
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 A Comissão reconhece o empenho do Instituto na busca de bolsistas com 

titulação acadêmica de Doutorado e Mestrado e reitera que tal estratégia 

continue a fazer parte da conduta de seleção. RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. 

Foi verificado que das 10 novas bolsas de desenvolvimento tecnológico e 

industrial (DTI) concedidas, 80% foram destinadas a candidatos com mestrado 

ou doutorado. A comissão reitera que tal estratégia continue a fazer parte da 

conduta de recrutamento de pessoal. 

 A Comissão mantém a recomendação de que, nos próximos relatórios 

semestrais, a visão prospectiva de cada uma das metas pactuadas para o final 

do exercício seja incluída no quadro resumo e também na análise de cada 

indicador. RECOMENDAÇÃO ATENDIDA, devendo ser mantida de forma 

permanente nos próximos relatórios. 

 A Comissão recomenda que, sobre a dissertação de mestrado versando a 

respeito da avaliação da viabilidade econômica da pesca manejada de pirarucu, 

o IDSM apresente durante a reunião de avaliação anual do exercício de 2008 os 

resultados preliminares obtidos até aquela data. RECOMENDAÇÃO NÃO 

ATENDIDA. Foi apresentado o documento “Relatório Preliminar de Pesquisa”, 

de 6 de fevereiro de 2009. Todavia, o referido documento apresenta a proposta 

de dissertação “Manejo Comunitário e Sustentabilidade Econômica: Aspectos da 

comercialização de Pirarucu (Arapaima Gigas) Manejado nas Reservas 

Mamirauá e Amanã, Amazonas – Brasil”, sem resultados preliminares. A CAA 

espera que, até junho de 2009, prazo previsto para a conclusão da dissertação, 

sejam apresentados os resultados. 

 A Comissão recomenda que o quadro de indicadores de desempenho seja 

ajustado da seguinte forma: i) seja indicado o macroprocesso a que pertence 

cada indicador; ii) seja incluída uma coluna com a informação da natureza do 

indicador (se é indicador de eficiência, de eficácia ou de efetividade). 

RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. A Comissão recomenda a manutenção dessas 

informações em todos os relatórios futuros. 

 A Comissão recomenda que, no próximo relatório anual do exercício de 2008, 

seja incluído um apêndice contendo a relação das comunidades contabilizadas 

nos indicadores 1, 5 e 6, discriminando, para cada uma delas: i) os padrões de 

uso mapeados; ii) as orientações para o uso sustentado dos recursos naturais 

realizadas; iii) os programas de manejo desenvolvidos; e iv) as ações de 

educação e saúde desenvolvidas. RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. A comissão 

recomenda que o Apêndice 7 do relatório de 2008 seja utilizado como modelo 

para os próximos relatórios. Nova recomendação sobre o assunto será 

apresentada no item 5 deste relatório. 

 A Comissão recomenda que, no próximo relatório anual do exercício de 2008, 

seja apresentada uma seção contextualizando o processo de integração dos 
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subsistemas de monitoramento (indicador 12). Esta seção deve descrever quais 

processos/atividades são desenvolvidas em cada um dos quatro níveis de 

integração desses subsistemas. RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. A Comissão 

recomenda a manutenção dessas informações em todos os relatórios futuros e 

que, nos próximos relatórios, os novos níveis de integração alcançados no ano 

(ou semestre) sejam destacados em negrito. 

 Em virtude do término da vigência do Contrato de Gestão em 2009 e em 

cumprimento à Subcláusula Segunda da Cláusula Décima – Da vigência e das 

alterações contratuais “Um ano antes do término da vigência deste Contrato de 

Gestão, será analisada pela Comissão de Avaliação a oportunidade de sua 

renovação”, esta Comissão recomenda que o Instituto apresente, na próxima 

reunião anual da CAA, relatório preliminar relativo ao atingimento dos objetivos 

estratégicos, metas e submetas, previstos no Plano Diretor 2006-2009. 

RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. 

4. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS NO EXERCÍCIO DE 2008 

O acompanhamento foi realizado com base nas informações contidas no 

Relatório Anual de 2008 e obtidas durante a visita ao IDSM, após apresentação e 

discussão do relatório com a Diretoria da instituição. O quadro a seguir resume o grau 

de realização das metas, durante o ano de 2008, em relação ao pactuado para o 

exercício. 

 

Comparativo das metas programadas e alcançadas no semestre 

Indicador Peso 
Pactuado 

para 2008 
Realizado Status da Meta 

Nota do 

Indicador 
Pontuação 

1 3 105 105 Cumprida 10 30 

2 2 125 127 Superada em 1,6% 10 20 

3 3 120* 270 Superada em 125% 10 30 

4 3 39 40 Superada em 2,56% 10 30 

5 3 55 56 Superada em 1,82% 10 30 

6 3 60 60 Cumprida 10 30 

7 3 55 55 Cumprida 10 30 

8 2 0,50 0,74 Superada em 47,20% 10 20 

9 3 6 12 Superada em 100% 10 30 
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Indicador Peso 
Pactuado 

para 2008 
Realizado Status da Meta 

Nota do 

Indicador 
Pontuação 

10 1 20 15,76 Cumprida 10 20 

11 1 30 33,67 Superada em 12,23% 10 30 

12 2 40 41,57 Superada em 3,93% 10 20 

Total 29     290 

Pontuação Global   10 

*Alterado conforme correspondência enviada pelo IDSM à SCUP/MCT, em 21 de outubro de 2008, que informa a alteração da 

meta original de 102 eventos para 120, em função do 16
º
 Termo Aditivo. 

 

Apresentam-se os comentários abaixo, relativos a cada um dos macroprocessos 

constantes do Relatório Anual referente ao exercício de 2008: 

 
 
Macroprocesso 1 – Organização e mobilização para o manejo e gestão 
 
Indicador 1 – Número de comunidades com padrões de uso mapeados, com orientação 
para uso sustentado dos recursos naturais. META CUMPRIDA. Foi realizado o 

mapeamento participativo em mais 10 comunidades do Setor Solimões do Meio, na 
região da Reserva Mamirauá. Esse setor é localizado em área pertencente ao 
município de Fonte Boa. Com a realização dessa atividade nessas novas 
comunidades, passou-se a contar com 105 comunidades com os padrões de uso 
mapeados. 
 
Macroprocesso 2 – Informação 
 
Indicador 2 – Número de produtos de comunicação oferecidos. META SUPERADA EM 
1,6%. Este indicador é uma síntese de três produtos de comunicação do IDSM: o 

programa de rádio “Ligado no Mamirauá”, o boletim trimestral “O Macaqueiro” e o sítio 
do IDSM na internet. Somando os 105 programas de rádio transmitidos, as quatro 
publicações de “O Macaqueiro” e as dezoito atualizações do sítio na internet, superou-
se a meta prevista para o exercício. 
 
Indicador 3 – Número de eventos de disseminação e capacitação de multiplicadores, 
promovidos pelo IDSM. META SUPERADA EM 125%. Este indicador corresponde aos 
eventos de disseminação e capacitação direcionados às populações das reservas 
RDSM e RDSA, das áreas de entorno e para a sociedade civil em geral. No primeiro 
semestre foram realizados 116 eventos. Apesar do IDSM ter informado que a execução 
desta atividade se concentra no período de janeiro a junho, ao final de 2008 foram 
realizados 270 eventos. A grande variação no resultado obtido deve-se à realização de 
189 palestras. 
 
Macroprocesso 3 – Desenvolvimento de programas de manejo sustentado dos 
recursos naturais 
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Indicador 4 – Número de cursos de capacitação para manejo e gestão de recursos 
naturais. META SUPERADA EM 2,56%. Este indicador é medido pelo número de 
eventos voltados para os comunitários das reservas, visando à capacitação comunitária 
para o desempenho dos programas de manejo dos recursos naturais. Foram realizadas 
40 capacitações, sendo 20 para manejo da pesca, 9 para manejo florestal, 5 para 
artesanato e 6 para ecoturismo.  
 
Indicador 5 – Número de comunidades que desenvolvem programas de manejo dos 
recursos naturais. META SUPERADA EM 1,82%. Para o cumprimento desta meta, 

foram mantidas as ações de desenvolvimento de programas de manejo dos recursos 
naturais nas 50 comunidades atendidas até 2007 e iniciado o processo de capacitação 
em seis novas comunidades. Foram oferecidas capacitações em manejo de pesca, em 
artesanato e em ecoturismo. 
 
Macroprocesso 4 – Promoção da melhoria da qualidade de vida dos moradores e 
usuários 
 
Indicador 6 – Número de comunidades em que são desenvolvidas ações de educação 
e saúde. META CUMPRIDA. Este indicador tem por objetivo registrar o número de 

comunidades beneficiadas com ações do programa “Qualidade de Vida”, do IDSM, nas 
áreas de educação ambiental, comunicação popular, educação em saúde e tecnologias 
apropriadas. Foram atendidas, até 2008, 60 comunidades com ações em pelo menos 
duas dessas áreas, considerando as 10 novas comunidades atendidas no exercício. 
 
Macroprocesso 5 – Pesquisas para conservação da biodiversidade e 
desenvolvimento social 
 
Indicador 7 – Número de artigos científicos, capítulos de livros e livros publicados após 
análise de comitê revisor. META CUMPRIDA. Foram publicados 55 títulos relacionados 

a artigos científicos, livros ou capítulos de livros em 2008. Cabe destacar que, do total, 
25 publicações foram disseminadas em veículos da própria instituição (14 na Revista 
Uacari e 11 nos livros “Biologia, Conservação e Manejo dos Aruanãs na Amazônia 
Brasileira”, “Guia de 42 Espécies Madeireiras da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Mamirauá” e “Anatomia e Morfologia de Plantas Aquáticas da Amazônia 
Utilizadas como Potencial Alimento por Peixe-Boi Amazônico”).  
  
Indicador 8 – Produtividade científica dos pesquisadores e extensionistas do IDSM, 
excetuando-se aquelas dos pesquisadores colaboradores mesmo que tenham sido 
apoiados pela instituição. META SUPERADA EM 47,20%. Este indicador mede a 

“Produtividade Líquida” do pessoal técnico-científico do IDSM, e pretende incentivar o 
aumento da produção científica, principalmente dos membros TNSE (bolsistas não-
pesquisadores e extensionistas). Em 2008, a equipe de pesquisa do Instituto esteve 
composta por 38 pesquisadores internos (14 pesquisadores e 24 bolsistas DTI) que 
produziram no total 28 produtos como autores ou co-autores.  
 
Indicador 9 – Número de eventos de difusão científica promovidos pelo IDSM no ano. 
META SUPERADA EM 100%. Em 2008, foram realizados 12 eventos de difusão 

científica, para uma meta prevista de 6. Merece destaque que 10 desses eventos foram 
promovidos exclusivamente pelo IDSM. Considerando a grande capacidade 
demonstrada pela Instituição na promoção desses eventos de difusão científica e a 
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relevância dos mesmos para as atividades do IDSM, sugere-se a revisão dessa meta, 
com acréscimo, para os próximos exercícios. 
 
Macroprocesso 6 – Desenvolvimento institucional 
 
Indicador 10 – Proporção de funcionários da área administrativa no total da equipe do 
IDSM. META CUMPRIDA. Este indicador mede a proporção de funcionários nas 

atividades administrativas do Instituto em relação ao total de empregados. A meta 
estabelece que no máximo 20% do quantitativo de pessoal seja alocado em atividades 
administrativas, de forma a priorizar a aplicação dos recursos no setor produtivo do 
IDSM. O percentual alcançado em 2008 foi de 15,76%. 
 
Indicador 11 – Alavancagem de recursos fora do Contrato de Gestão. Meta 
SUPERADA EM 12,23%. O orçamento previsto para 2008 foi de R$ 6.750.000,00. Por 
meio do 16o Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, foram adicionados mais  
R$ 400.000,00, o que totalizou R$ 7.150.000,00. Cabe destacar que os recursos 
adicionais foram empenhados em programação orçamentária do Ministério da Ciência 
e Tecnologia diferente daquela específica para cumprimento do Contrato de Gestão. 
Foi levantado, além desse montante, R$ 3.839.634,98, por meio de comércio e 
serviços realizados pelo instituto, convênios e doações. 
 
 
Macroprocesso 7 – Proteção da biodiversidade 

 
Indicador 12 – Grau de integração dos sistemas e subsistemas de monitoramento do 
IDSM. META SUPERADA EM 3,93%. A meta anual é a integração de 40% dos 
subsistemas de monitoramento implantados. Dos 12 subsistemas de monitoramento, 9 
já foram integrados no Nível I, 4 no Nível II, 7 no Nível III e 1 no Nível IV. Portanto, dos 
48 vértices de integração (12 subsistemas x 4 níveis de integração), 21 já estão 
concluídos. 

5. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES AO IDSM: 

 Considerando a previsão de renovação do Contrato de Gestão a partir de 2010 
e, ainda, a necessidade de aperfeiçoamento dos indicadores atualmente 
utilizados, a Comissão recomenda, a partir do estudo apresentado1, a 
proposição de novos indicadores com as respectivas metas para aplicação a 
partir do exercício de 2010, bem como a apresentação de séries históricas e de 
dados comparativos, quando possível, a serem apresentados pelo Instituto para 
discussão na reunião semestral de 2009. Na oportunidade, propõe-se, ainda, 
que seja revisado a pertinência dos indicadores ao respectivo macroprocesso e 
sua natureza. 

 A Comissão recomenda que, nas listagens apresentadas referentes a 

indicadores com metas cumulativas, as informações referentes ao período 

analisado sejam apresentadas em negrito. 

                                                        
1 “O Desenvolvimento de Propostas para Composição de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 
ou Indicadores de Desenvolvimento e Sustentabilidade no Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá – IDSM-OS/MCT“ 
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 A Comissão recomenda que, em relação ao Indicador 2 – Número de produtos 

de comunicação oferecidos, sejam apresentados índices relacionados ao 

atingimento do público-alvo. 

 A Comissão recomenda que, a partir da próxima reunião de avaliação da CAA-

IDSM (semestral e anual), sejam disponibilizados para consulta exemplares 

(preferencialmente) ou cópias das publicações do período avaliado. 

6. CONCLUSÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DE 2008 

Após a anál ise do Relatório Anual de 2008, a CAA veri f icou que 
todos os indicadores tiveram suas metas atingidas.  

 
Merece destaque a produção científica do ano, com signi ficativo 

aumento no número de publicações,  em relação aos anos anteriores,  cuja 
maioria apresenta potencial  de aplicação prática ao desenvolvimento 
sustentável da região. 

 
Cabe ainda ressaltar a boa qualidade do material  apresentado . A 

CAA espera que os próximos documentos sejam apresentados no mesmo 
padrão. Por outro lado, solici ta-se que todos os documentos objeto de 
análise sejam encaminhados com antecedência d e modo a propiciar 
análise prévia pelos membros da Comissão.  

 
Finalmente, de acordo com a Sistemática de Aval iação 

estabelecida no Anexo V do Contrato de Gestão, a Comissão entende que 
o Insti tuto atingiu plenamente as metas compromissadas, conforme 
cri térios de avaliação pactuados no Contrato de Gestão, atribuindo -lhe 
pontuação global de 10 (dez) pontos.  

7. PACTUAÇÃO DE METAS PARA 2009 

Na reunião de avaliação semestral de 2008, a Diretoria do Instituto apresentou a 

esta Comissão a relação dos indicadores em vigor e a proposta de metas para 2009. 

Ficou acordado que o IDSM incluiria no documento a ser apresentado à CAA, nesta 

reunião de avaliação anual/2008, uma revisão completa da memória técnica dos 

indicadores e metas, de forma a atualizar e aperfeiçoar a descrição de cada indicador, 

bem como sua memória de cálculo. 

Após verificar o material apresentado e os resultados obtidos ao longo do 

exercício de 2008, esta Comissão propõe os indicadores e metas para o exercício de 

2009 apresentados no Anexo. Cabe ressaltar que a Comissão propõe algumas 

alterações nas metas propostas pelo IDSM: 
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INDICADOR 
META 

PROPOSTA IDSM PROPOSTA CAA 

4 – Número de Cursos de Capacitação para 

Manejo e Gestão de Recursos Naturais 
40 41 

5 – Número de Comunidades que 

Desenvolvem Programas de Manejo dos 

Recursos Naturais 

60 61 

9 – Número de Eventos de Difusão 

Científica Promovidos pelo IDSM no Ano 
6 8 

 

 Além das alterações de meta, foram alteradas também a metodologia de cálculo 

de dois indicadores: 

INDICADOR MEMÓRIA DE CÁLCULO Justificativa 

3 – Número de Eventos de 

Disseminação e 

Capacitação de 

Multiplicadores Promovidos 

pelo IDSM 

Nº palestras/3 + demais 

eventos 

Verificou-se a realização 

de 189 palestras em 

2008, num total de 270 

eventos. Considerando a 

maior complexidade e 

dedicação demandadas 

para a elaboração dos 

demais eventos, 

procurou-se atribuir 

ponderação ao cálculo. 

6 – Número de 

comunidades em que são 

desenvolvidas ações de 

educação e saúde 

Nº comunidades onde são 

desenvolvidas ações 

relacionadas a, no mínimo, 

duas das seguintes áreas de 

atuação: 

1- Educação Ambiental; 

2- Comunicação Popular; 

3- Educação em Saúde; 

4- Tecnologias Apropriadas. 

Observou-se que no 

exercício de 2008 essa 

metodologia já foi 

adequadamente utilizada. 

Nesse sentido, faz-se 

necessário ajustar a 

memória de cálculo. 

8.  ANÁLISE DO RELATÓRIO TRIENAL (2006-2008) 

 

8.1. METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA 
 

Com observância do disposto no artigo 8 o da Lei  n o 9.637, de 15 
de maio de 1998, e Cláusula Décima, Subcláusula Primeira, Inciso I, do 



 11 

Contrato de Gestão MCT/IDSM, a av al iação foi  realizada com base nas 
informações contidas nos seguintes relatórios:  

 

 Relatório Especial do Contrato de Gestão elaborado pelo IDSM, 
correspondente ao período de janeiro de 2006 a dezembro de 2008;  

 Relatório preliminar relativo ao atingimento d os objetivos 
estratégicos previstos no Plano Diretor do IDSM (2006 -2009) 

 Relatórios de desempenho semestrais e anuais elaborados pela 
CAA do Contrato de Gestão IDSM/MCT. 

 
 

DEMONSTRATIVO DAS METAS ALCANÇADAS 

INDICADOR 
2006 2007 2008 

P
 

R
 

P R P R 

1. N
o
 de comunidades com os padrões de uso mapeados com 

orientação para o uso sustentado dos recursos naturais 

85  85  95  95  10 5  10 5  

2.  N
o
 de produtos de comunicação oferecidos . 12 1  12 5  12 5  12 7  12 5  12 7  

3. N
o
 de eventos de disseminação e capacitação de 

multiplicadores, promovido pelo IDSM 

50  56  65  22 0  12 0  27 0  

4. . N
o
 de cursos de capacitação para manejo e gestão de 

recursos naturais  

37  37  37  43  39  40  

5. N
o
. de comunidades que desenvolvem programas de manejo 

de recursos naturais 

45  45  50  50  55   56  

6. N
o
. de comunidades em que são desenvolvidas ações de 

educação e saúde 

40  40  50  50  60  60  

7. N
o
.  de artigos científicos, capítulos de livros e livros 

publicados após análise de comitê revisor 

15  25  25  29  -  -  

7. N
o
.  de artigos científicos, capítulos de livros e livros 

publicados após avaliados pelos pares (peer review) e com 
registro oficial (ISSN ou ISBN) 

-  -  -  -  55  55  

8. Proporção de projetos de pesquisa em curso com pelo 
menos 1 membro do IDSM na equipe 

55  81  80  84  -  -  

8. Produtividade científica dos pesquisadores e extensionistas 
do IDSM, excetuando-se aquelas dos pesquisadores 
colaboradores, mesmo que tenham sido apoiados pela 
instituição 

-  -  -  -  0 , 5 0  0, 7 4  

9. Índice de ciclagem de projetos 1, 5  1, 5 1  1, 3  1, 0  -  -  

9. N
o
.  de eventos de difusão científica promovidos pelo IDSM 

no ano 

2  8  6  8  6  12  

10. Proporção máxima de funcionários da área administrativa 
no total da equipe do IDSM 

20  14 , 51  20  16 , 85  20  15 , 76  

11. Alavancagem mínima de recursos fora do Contrato de 
Gestão 

30 %  37 , 50 %  30 %  34 , 85 %  30 %  33 , 67 %  

12. Grau de integração dos sistemas e subsistemas de 
monitoramento do IDSM 

-  -  -  -  40 %  41 , 57 %  

13. N
o
.  de sistemas de monitoramento da RDSM e RDSA 

implementados e em funcionamento 

25  38  35  38  -  -  

14. Proporção dos Sistemas de monitoramento implantados já 
integrados numa base comum 

50  50  60  60  -  -  

Nota média global 9, 9 9  9, 8 6  10 , 0  

 
P = Meta pactuada;; R= Resultado alcançado. 
OBS: Os campos onde não constam índices refletem que o referido indicador não foi mensurado no exercício. 
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Segundo a sistemática de aval iação,  a nota média global 
apurada para cada ano deve ser superior a 8,5 para caracterizar o 
atingimento pleno do desempenho esperado. Como se observa,  o Insti tuto 
obteve nota média global superior ao referido índice no tr iênio 2006 -2008. 
 
8.2 RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES DA CAA QUANTO À 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO:  

 
a) Os indicadores e metas a serem dimensionados para o novo 

ciclo de vigência do Contrato de Gestão deverão ser entregues pelo IDSM 
a esta CAA 30 (tr inta) dias antes da Reunião de Acompanhamento 
semestral  2009, com data prevista para a  primeira semana de 
setembro/2009.  

 
b) A proposta a ser apresentada pelo IDSM deverá tomar como 

base o documento “Desenvolvimento de Propostas para Composição de 
Indicadores de Desenvolvimento Sustentável ou Indicadores  de 
Sustentabi lidade no IDSM” sol ici tado por esta CAA e entregue durante 
esta aval iação. 
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8.3 CONCLUSÃO  

 
As anál ises dos Relatórios relativos aos anos de 2006 a 2008, 

além das visi tas in  locu  real izadas por esta Comissão na sede do IDSM 
em Tefé-AM, nos projetos desenvolvidos nas Reservas de 
Desenvolvimento Sustentával de Mamirauá e de Amanã - RDSM e RDSA, 
demonstram que os objetivos e metas pactuados no Contrato de Gestão 
foram em grande parte atingidos.  

 
Fundamentada nesses resultados e considerando, ain da, o papel 

social desempenhado pelo Insti tuto para o desenvolvimento sustentável 
das reservas Mamirauá e Amanã e sua contribuição para a produção de  
conhecimento científ ico e tecnológico em sua área de atuação , a 
Comissão recomenda a renovação do Contrato  de Gestão. 

 
Os Indicadores e Metas a serem propostos pelo IDSM para o 

novo ciclo de vigência do Contrato de Gestão  serão objeto de discussão 
entre o IDSM e esta CAA, durante a reunião de acompanhamento 
semestral  de 2009, para a elaboração de proposta . Nessa reunião, se for 
o caso, a CAA poderá propor adequações em função da anál ise técnica 
dos indicadores apresentados, do desempenho observado na série 
histórica de Indicadores e Metas (2001-2008) e da dotação orçamentária 
pactuada e estimada junto ao órgão supervisor para a renovação 
contratual . 

 

Tefé-AM, 13 de março de 2009. 

 

 

 

Ana Maria Giulietti 

Representante do MCT 

 

 

 

 Edson Barcelos da Silva 

Representante do MCT 

 

Paulo Afonso Vieira Júnior 

Representante da SOF/MP 

 
 

 Maria da Penha Barbosa da Cruz Carmo 

Representante da SEGES/MP 
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ANEXO 

 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ – IDSM/OS 
       

PROPOSTA DE METAS E INDICADORES PARA 2009 
       

MACROPROCESSO TIPO 
INDICADOR 

DESCRIÇÃO Unidade Peso VO 2009 

1. Organização e mobilização 
para o manejo e gestão 

Efetividade 
1- Número de comunidades com os padrões de uso mapeados com 
orientação para o uso sustentado dos recursos naturais. 

N 3 75 115 

2. Informação Eficácia 

2- Número de produtos de comunicação oferecidos N 2 102 125 

3-  Número de eventos de disseminação e capacitação de multiplicadores, 
promovidos pelo IDSM 

N 3 50 140 

3. Desenvolvimento de 
programas de manejo 
sustentado dos recursos 
naturais 

Efetividade 

4- Número de cursos de capacitação para manejo e gestão de recursos 
naturais 

N 3 34 41 

5- Número de comunidades que desenvolvem programas de Manejo dos 
Recursos Naturais 

N 3 40 61 

4. Promoção da Melhoria da 
qualidade de vida dos 
moradores e usuários 

Efetividade 
6- Número de comunidades em que são desenvolvidos ações de educação e 
saúde 

N 3 25 70 

5. Pesquisas para a 
conservação da biodiversidade 
e desenvolvimento social 

Eficácia 

7- Número de artigos científicos, capítulos de livros e livros publicados após 
avaliados pelos pares (peer review) e com registro oficial (ISSN ou ISBN) 

N 3 51 60 

8- Produtividade científica dos pesquisadores e extensionistas do IDSM, 
excetuando-se aquelas dos pesquisadores colaboradores, mesmo que 
tenham sido apoiados pela instituição 

N 2 0,3 0,55 

9- Número de eventos de difusão científica promovidos pelo IDSM no ano N 3 2 8 

6.Desenvolvimento Institucional 
Eficiencia 

10- Proporção de funcionários da área administrativa no total da equipe do 
IDSM  

% 1 20 20 

Eficácia 11-  Alavancagem de recursos fora do contrato de gestão % 1 50 30 

 7.Proteção da biodiversidade Efetividade 
12– Grau de integração dos sistemas e subsistemas de monitoramento do 
IDSM 

% 2 30 60 

 


