
Ministério do Meio Ambiente – MMA – Dicionário de Dados 
 
Tema: Acompanhamento de programas e projetos de cooperação, acordos e instrumentos 
congêneres, financiados com recursos externos 
 
Dado: Relação dos programas e projetos de cooperação, acordos e instrumentos congêneres, 
financiados com recursos externos, executados pelo MMA 
 

Coluna Descrição 

Sigla do Projeto Sigla de identificação do projeto. 

Projeto Título do projeto, que informa, de forma sintética, seu tema central. 

Objeto Descrição do propósito do projeto, que informa o seu objetivo maior. 

Modalidade de 
Cooperação 

Pode ter os seguintes valores: 

• Cooperação Financeira: quando o projeto de cooperação se utiliza de 
recursos externos para a implementação de ações previstas em políticas 
públicas ambientais ou projetos de investimentos específicos. podem 
ser de dois tipos: 

✓ Doação, no caso de recursos financeiros não-reembolsáveis; ou 

✓ Empréstimo, no caso de recursos financeiros reembolsáveis. 

• Cooperação Técnica: quando o projeto de cooperação tem como 
objetivo o desenvolvimento de capacidades de instituições e/ou 
indivíduos. 

Arranjo de 
Execução 

Pode ter os seguintes valores:  

• Orçamentária: quando o governo brasileiro assume a execução dos 
PREs, inclusive com a internalização dos recursos internacionais, ou no 
caso de projetos de cooperação técnica financiados por aportes de 
recursos provenientes do governo brasileiro. 

• Não-orçamentária: quando os recursos externos não são 
internalizados e/ou executados no âmbito do orçamento brasileiro, 
sendo assim implementados diretamente pelos doadores, ou por meio 
de agência executora (de direito privado), tais como organismos 
internacionais, organizações não-governamentais, entre outras. 

Fonte do Recurso Relaciona as entidades que financiam total ou parcialmente o orçamento 
do projeto. 

Agentes 
Executores 

Entidades responsáveis pela gestão administrativa e financeira dos 
recursos (licitação, contratação e pagamentos) e a prestação de contas.  

Agentes 
Implementadores 

Entidades ou fundos globais que ofertam recursos para cooperação o 
fazem por meio de instituições previamente selecionadas, referidas 
comumente por agências implementadoras, ou agências acreditadas. 
Podem atuar como agências implementadoras, a depender dos 
normativos específicos de cada fonte, bancos multilaterais de 
desenvolvimento, organismos internacionais, instituições financeiras e 
organizações da sociedade civil. 

Início da Vigência Data do início da vigência do projeto. 

Fim da Vigência Data originalmente prevista para o fim da vigência do projeto. 

Vigência Atual Data do fim da vigência do projeto, se eventualmente houve alguma 
prorrogação da vigência do projeto. 

Valor Valor total do orçamento do projeto, que considera a soma dos recursos 
de cada uma das fontes, inclusive contrapartida. 

Unidade 
Administrativa 

Unidade administrativa do Ministério do Meio Ambiente (Secretaria 
finalística) ou uma de suas entidades vinculadas. 

 


