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PROJETO BAHIA PRODUTIVA 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 014/2019 

SELEÇÃO DE SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS VOLTADOS  
PARA CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE 

 
 

Anexo 01  
Modelo de Manifestação de Interesse (MI) 

 

1 – TÍPO DO SUBPROJETO 
Seleção de Subprojetos Socioambientais voltados  
para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade 

 

2 – IDENTIFICAÇAO DO PROPONENTE 

Tipo da Entidade  Associação  Cooperativa  Colônia de Pescadores  

Razão Social  

Nº CNPJ  Nº DAP Pessoa Jurídica  Data da Fundação  

Endereço (completo)  

Município  Código IBGE  

Comunidade  

Território de Identidade  

Correio Eletrônico  

 

Nome do Representante Legal  

Sexo  Homem  Mulher 

Nº CPF  Nº RG  

Telefone (      ) Correio Eletrônico  

 

Nome do Representante Legal (substituto)  

Sexo  Homem  Mulher 

Nº CPF  Nº RG  

Telefone (      ) Correio Eletrônico  

 

Nome de Pessoa para Contato 1  

Telefone (      ) Correio Eletrônico  

 

Nome de Pessoa para Contato 2  

Telefone (      ) Correio Eletrônico  

 

Quant Associados/Cooperados  Homens  Mulheres  

 

Principal Atividade da Entidade Proponente  

 
Tipologia dos Beneficiários 

 
Agricultores Familiares, inclusive Pescadores, Ribeirinhos, Geraiszeiros e outros, segundo a Lei 
Federal n° 11.326/2006, exceto Assentados da Reforma Agrária e Povos e Comunidades 
Tradicionais 

 
Povos e comunidades tradicionais, conforme Decreto Presidencial 6.040/2007, que institui a 
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais* 

 Assentados da Reforma Agrária* 
(* Serão enquadrados nessa Tipologia quando o número de beneficiários for 50% mais 1 do total do grupo). 

 

 3 – IDENTIFICAÇAO DOS BENEFICIÁRIOS/AS 

Nº Nome Sexo 
Data 

Nascimento 
CPF 

Beneficiário (a) 
vinculadas/usuário 
(a) a unidades de 
conservação de uso 
sustentável (sim  ou 
não) 

NIS DAP Telefone 
Nome do 
Conjugue 
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01          

02          

03          

X          

X          

X          

X          

 

4 – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 

4.1  Mais de 80% dos beneficiários/as do Projeto possuem acesso a Serviços de ATER 

4.2  Menos de 80% dos beneficiários/as do Projeto possuem acesso a Serviços de ATER 

4.3 Identificação da Instituição/Entidade prestadora dos Serviços de ATER 

4.3.1 Nome  

4.3.2 Nº CNPJ  

4.3.3 Nº SIATER  
Caso assinalada a opção 4.1 deve-se anexar a "Declaração de Atendimento de Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(ATER) para o Projeto Bahia Produtiva" (Anexo 04) 

 

5 – ENQUADRAMENTO DO SUBPROJETO  

5.1 Áreas Estratégicas/Ações 

5.1.1  Área Temática A 
Gestão sustentável dos recursos naturais, apoio a implantação de 
planos de recuperação de áreas degradadas 

5.1.2  Área Temática B 
Fortalecimento e promoção dos produtos da sociobiodiversidade, 
patrimônio paisagístico, cultural e serviços ambientais 

5.1.3  Área Temática C 
Práticas agroecológicas e promoção da segurança alimentar e 
nutricional 

5.2 Descrição do Subprojeto 

5.2.1 Apresentação da proposta do subprojeto que se pretende implementar, descrevendo o problema e 
as motivações que fizeram a entidade eleger essa ação como prioritária 

 

5.2.2 Justificativa 
Como a proposta possibilitará solucionar o problema? Justificar por que a execução da proposta 
resolverá o problema descrito 

 

5.2.3 Resultados Esperados  
Quais os resultados esperados com a implementação do subprojeto? 

 

5.2.4 Valor global do Subprojeto (R$)  

 

5.2.5 A proposta apresentada será implantada em uma Unidade de Conservação (UC)? 

 

 

6 – IDENTIFICAÇAO DO SUBPROJETO 

6.1  

Solicitação de Investimento 01 

Descrição da opção 

 

Justificativa específica para a escolha desta opção 

 

Valor (R$) 

 

6.2  

Solicitação de Investimento 02 

Descrição da opção 

 

Justificativa específica para a escolha desta opção 

 

Valor (R$) 
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6.3  

Solicitação de Investimento 03 

Descrição da opção 

 

Justificativa específica para a escolha desta opção 

 

Valor (R$) 

 

6.4  

Solicitação de Investimento xx 

Descrição da opção 

 

Justificativa específica para a escolha desta opção 

 

Valor (R$) 

 

 

7 – CONTRAPARTIDA 

A contrapartida correspondente de cada Subprojeto é de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor 
total do Subprojeto e poderá ser apresentada e demonstrada em recursos financeiros e/ou em 
bens e serviços mensuráveis, sendo um critério de elegibilidade. A entidade proponente está 
ciente deste critério de Elegibilidade? 

7.1  Sim 

7.2  Não  

 

8 – QUALIFICAÇAO DOS BENEFICIÁRIOS/AS 

8.1 Quantidade de famílias beneficiárias em situação de pobreza e extrema pobreza 

8.1.1  Mais de 75% 

8.1.2  Entre 50 e 75% 

8.1.3  Entre 25 e 50% 

8.1.4  Menos de 25% 

8.2 Quantidade de Mulheres beneficiárias 

8.2.1  Mais de 50% 

8.2.2  Entre 20 e 50% 

8.2.3  Menos de 20% 

8.2.4  Nenhuma 

8.3 Quantidade de Jovens beneficiários/as 

8.3.1  Mais de 50% 

8.3.2  Entre 20 e 50% 

8.3.3  Menos de 20% 

8.3.4  Nenhum/a 

8.4 Quantidade de famílias beneficiárias com Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) ou 
Registro Geral da Pesca (RGP) 

8.4.1  Mais de 50% 

8.4.2  Entre 20 e 50% 

8.4.3  Menos de 20% 

8.4.4  Nenhum/a 

8.5 Quantidade de famílias beneficiárias identificadas como comunidades tradicionais de 
marisqueiras, pescadores, ciganos, ribeirinhos, povos de terreiros, extrativistas, fundo e fecho de 
pasto, quilombolas e indígenas (conforme estabelecido na Lei Federal n°11.326/2006) 

8.5.1  Mais de 75% 

8.5.2  Entre 50 e 75% 

8.5.3  Entre 25 e 50% 

8.5.4  Menos de 25% 

8.6 Quantidade de famílias beneficiárias que vivem em unidades de conservação de uso 
sustentável 

8.6.1  Mais de 75% das famílias beneficiárias 

8.6.2  Entre 50 e 75% das famílias beneficiárias 

8.6.3  Entre 25 e 50% das famílias beneficiárias 

8.6.4  Menos de 25% das famílias beneficiárias 
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9 – QUALIFICAÇAO DA ENTIDADE PROPONENTE 

9.1 Organização e funcionamento da Entidade proponente 

9.1.1  Realiza reuniões ordinárias 

9.1.2  Possui funcionamento regular 

9.1.3  Realiza ações de representação política e/ou institucional dos associados/cooperados 

9.1.4  
Mantem em funcionamento caixa, fundo rotativo ou instrumento similar (arrecadação de 
dinheiro para ajuda mútua) 

9.1.5  Desenvolve serviços comunitários 

9.1.6  Desenvolve serviços culturais 

9.1.7  Realiza mutirão para obras e serviços da comunidade 

9.1.8  Desenvolve ações de inclusão produtiva dos associados/cooperados 

9.1.9  Não desenvolve nenhuma atividade 

9.2 Atividades desenvolvidas pela Entidade proponente 

9.2.1  Desenvolve ações que contribuem com a conservação de ecossistemas 

9.2.2  Desenvolve ações relacionadas ao extrativismo sustentável  

9.2.3  
Atua no beneficiamento, comercialização ou promoção dos produtos da 
sociobiodiversidade 

9.2.4  
Faz gestão de agroindústria familiar vinculada a produtos da sociobiodiversidade ou 
culturas adaptadas aos ecossistemas 

9.2.5  Faz gestão de agroindústria familiar vinculada a produtos sustentáveis 

9.2.6  
Desenvolve atividades relacionadas à produção de base agroecológica ou orgânica, 
incluindo a valorização de plantas alimentícias não convencionais 

9.2.7  
Desenvolve atividades relacionadas ao ecoturismo ou turismo étnico/cultural de base 
comunitária 

9.2.8  Desenvolve ações de valorização de sementes tradicionais ou crioulas 

9.2.9  Não desenvolve nenhuma atividade 

9.3 Forma de manutenção das atividades da Entidade proponente 

9.3.1  Pagamento de mensalidade fixa pelos associados Valor por Sócio (R$)  

9.3.2  Cobrança de um valor ou percentual sobre os serviços Especificação  

9.3.3  Cobrança de um valor ou percentual sobre produtos Especificação  

9.3.4  Não possui um sistema de arrecadação definido        

9.4 Tempo de funcionamento legal da Entidade proponente 

9.4.1  A Entidade proponente possui mais de 07 anos de existência formal  

9.4.3  A Entidade proponente possui entre 05 e 07 anos de existência formal  

9.4.3  A Entidade proponente possui entre 03 e 05 anos de existência formal 

9.4.4  A Entidade proponente possui entre 01 e 03 anos de existência formal 

9.5 Experiência no acesso a mercado de produtos sustentáveis 

9.5.1  Mantem em funcionamento espaço físico destinado à comercialização de produtos 

9.5.2  Mantem contratos/acordos ativos de comercialização de produtos com setor privado 

9.5.3  Mantem contratos ativos com mercado institucional 

9.5.4  Participa de feiras permanentes para comercialização de produtos 

9.5.5  Participa de feiras ou outros eventos esporádicos para comercialização de produtos 

9.5.6  Cooperados/Associados comercializam individualmente a produção 

9.5.7  Não há produção e/ou comercialização de produtos 

 

10 – RELAÇÃO BENEFÍCIO/CUSTO DA PROPOSTA 

10.1 Análise do valor do investimento proposto em relação ao número de beneficiários 

10.1.1  Valor per capita inferior a R$ 3 mil 

10.1.2  Valor per capita entre R$ 3 mil e R$ 4 mil 

10.1.3  Valor per capita entre R$ 4 mil e R$ 5 mil 

10.1.4  Valor per capita entre R$ 5 mil e R$ 10 mil 

10.1.5  Valor per capita acima de R$ 10 mil 

 

11 – ANÁLISE E VALIDAÇÃO DA PROPOSTA PELO COLEGIADO DE DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL (CODETER) 

11.1 Aderência do Subprojeto às estratégias de desenvolvimento territorial 

11.1.1  
Subprojeto se enquadra às estratégias pactuadas coletivamente sobre o desenvolvimento 
do município/território, com possibilidade concreta de se beneficiar dos arranjos 
institucionais em curso ou em vias de se materializar  
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11.1.2  
Subprojeto se enquadra parcialmente às estratégias pactuadas coletivamente sobre o 
desenvolvimento do município/território, com alguma possibilidade de se beneficiar dos 
arranjos institucionais em curso ou em vias de se materializar 

11.1.3  
Subprojeto se enquadra parcialmente às estratégias pactuadas coletivamente sobre o 
desenvolvimento do município/território 

11.1.4  
Subprojeto não se enquadra às estratégias pactuadas coletivamente sobre o 
desenvolvimento do município/território 

11.2 Possibilidade do Subprojeto em gerar resultados de segurança alimentar, geração de renda, 
inclusão produtiva ou recuperação ou preservação ambiental 

11.2.1  
Subprojeto apresenta as condições necessárias para contribuir e/ou garantir segurança 
alimentar e nutricional das famílias dos beneficiários 

11.2.2  
Subprojeto apresenta as condições necessárias para a geração e/ou ampliação de renda 
dos beneficiários 

11.2.3  
Subprojeto apresenta as condições necessárias para contribuir com a gestão sustentável 
dos recursos naturais, recuperação de ambientes naturais degradados e restauração de 
ecossistemas, prioritariamente em microbacias hidrográficas 

11.2.4  
Subprojeto apresenta as condições necessárias para fortalecer a promoção dos produtos 
da sociobiodiversidade, patrimônio paisagístico, cultural e serviços ambientais 

11.2.5  
Subprojeto apresenta condições necessárias para incentivar e/ou fortalecer práticas 
agroecológicas e promoção da segurança alimentar e nutricional 

11.2.6  
Subprojeto não apresenta condições para promoção de resultados nas temáticas de 
segurança alimentar, geração de renda, inclusão produtiva ou recuperação ou 
preservação ambiental 

11.3 Perspectiva do Subprojeto de se inserir na estratégia municipal, territorial ou estadual de 
agroindústrias e de comercialização de produtos sustentáveis da agricultura familiar e 
comunidades tradicionais 

11.3.1  
Subprojeto apresenta integralmente as condições de inserção na estratégia municipal 
e/ou territorial e/ou estadual de agroindústrias e de comercialização de produtos 
sustentáveis da agricultura familiar e comunidades tradicionais 

11.3.2  
Subprojeto apresenta condições satisfatórias de inserção na estratégia municipal e/ou 
territorial e/ou estadual de agroindústrias e de comercialização de produtos sustentáveis 
da agricultura familiar e comunidades tradicionais 

11.3.3  
Subprojeto apresenta condições parciais de inserção na estratégia municipal e/ou 
territorial e/ou estadual de agroindústrias e de comercialização de produtos sustentáveis 
da agricultura familiar e comunidades tradicionais 

11.3.4  
Subprojeto não apresenta as condições de inserção na estratégia municipal e/ou territorial 
e/ou estadual de agroindústrias e de comercialização de produtos sustentáveis da 
agricultura familiar e comunidades tradicionais 

11.4 Participação da Entidade proponente em instâncias colegiadas de caráter ambiental, controle 
social e/ou gestão de políticas públicas no município de origem, território de identidade ou 
estadual 

11.4.1  
Entidade proponente integra formalmente o Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (CMDS) ou similar e participa dos eventos e reuniões promovidos por 
este 

11.4.2  
Entidade proponente integra formalmente o Colegiado de Desenvolvimento Territorial 
(CODETER) e participa dos eventos e reuniões promovidos por este 

11.4.3  
Entidade proponente integra formalmente o Colegiado Ambiental de caráter estadual e 
participa dos eventos e reuniões promovidos por este 

11.4.4  
Entidade proponente não integra nenhuma das instâncias colegiadas especificadas 
anteriormente 

 
Data da atividade/evento do parecer CODETER 

 

 
Anexar a ATA da atividade/evento no qual foi elaborado o parecer. Caso o parecer tenha sido 
formulado por uma Comissão, Comitê ou Câmara deve-se anexar a ATA da atividade/evento e 
ATA do CODETER que instituiu a referida Comissão, Comitê ou Câmara. 
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12 – PARECER DA EQUIPE TÉCNICA SDR/CAR (VISITA DE CAMPO) 

12.1 Participação dos/as beneficiários/as 

12.1.1  

Excelente. Reflete a distribuição de gênero e geração inscrita na Manifestação de 
Interesse (MI) e constata-se excelente envolvimento dos beneficiários na concepção da 
proposta e quantidade total satisfatória de famílias em situação de pobreza ou pobreza 
extrema e/ou mulheres e/ou jovens e/ou comunidades tradicionais 

12.1.2  

Boa. Reflete quase totalmente a distribuição de gênero e geração inscrita na 
Manifestação de Interesse (MI), mas constata-se bom envolvimento dos beneficiários na 
concepção da proposta e quantidade total razoável de famílias em situação de pobreza 
ou pobreza extrema e/ou mulheres e/ou jovens e/ou comunidades tradicionais 

12.1.3  

Razoável. Reflete parcialmente a distribuição de gênero e geração inscrita na 
Manifestação de Interesse (MI), mas constata-se bom envolvimento dos beneficiários na 
concepção da proposta e quantidade total baixa de famílias em situação de pobreza ou 
pobreza extrema e/ou mulheres e/ou jovens e/ou comunidades tradicionais 

12.1.4  

Ruim. Não reflete a distribuição de gênero e geração inscrita na Manifestação de 
Interesse (MI) e não se constata envolvimento dos beneficiários na concepção da 
proposta, além de e quantidade total insignificante de famílias em situação de pobreza ou 
pobreza extrema e/ou mulheres e/ou jovens e/ou comunidades tradicionais 

12.2 Capacidade de gestão da Entidade proponente 

12.2.1  
Excelente. A entidade proponente apresenta boa organização e constatam-se as 
condições necessárias para fazer uma excelente gestão do subprojeto proposto 

12.2.2  
Boa. A entidade proponente é organizada, apesar de necessitar de amadurecimento na 
gestão, mesmo apresentando condições para fazer uma boa gestão do subprojeto 
proposto 

12.2.3  
Razoável. A entidade proponente apresenta dificuldades de organização, mas tem 
potencial para fazer a gestão do subprojeto proposto 

12.2.4  
Ruim. A entidade proponente é desorganizada e necessitará de apoio para fazer a gestão 
do subprojeto proposto 

12.3 Viabilidade de implantação das ações/investimentos previstos no Subprojeto 

12.3.1  
Excelente. Existem as condições adequadas para implantação das ações/investimentos 
previstos no Subprojeto 

12.3.2  
Boa. Existem as condições adequadas para implantação das ações/investimentos 
previstos no Subprojeto, mas há necessidade de ajustes para sua implementação e 
viabilização 

12.3.3  
Razoável. Existem as condições razoáveis de implantação das ações/investimentos 
previstos no Subprojeto, mas há necessidade de muitos ajustes para sua implementação 
e viabilização 

12.3.4  
Ruim. Não se apresentam as condições necessárias para implantação das 
ações/investimentos previstos no Subprojeto 

12.4 Forma de manutenção das atividades da Entidade proponente 

12.4.1  
Possui sistema de arrecadação de recursos financeiros que garante a manutenção das 
atividades da Entidade 

12.4.2  
Possui sistema de arrecadação de recursos financeiros que garante parcialmente a 
manutenção das atividades da Entidade 

12.4.3  
Possui sistema de arrecadação de recursos financeiros e este não garante a manutenção 
das atividades da Entidade 

12.4.4  Não possui sistema de arrecadação de recursos financeiros 

12.5 Previsão de investimentos em projetos vinculados aos produtos da sociobiodiversidade, 
agroecologia, turismo de base comunitária e ações de recuperação e restauração de 
ecossistemas, que compatibilizem processo de ampliação de renda, qualidade de vida, 
conservação ou uso sustentável de recursos naturais 

12.5.1  

Investimentos demandados na proposta estão vinculados a produtos da 
sociobiodiversidade, agroecologia, turismo de base comunitária e ações rápidas de 
restauração de ecossistemas, que compatibilizem processo de ampliação de renda, 
qualidade de vida, conservação ou uso sustentável de recursos naturais 

12.5.2  

Investimentos demandados na proposta não estão vinculados a produtos da 
sociobiodiversidade, agroecologia, turismo de base comunitária e ações rápidas de 
restauração de ecossistemas, que compatibilizem processo de ampliação de renda, 
qualidade de vida, conservação ou uso sustentável de recursos naturais 
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12.6 Acesso e grau de atendimento dos beneficiários/as dos serviços de Assistência Técnica e 
Extensão Rural 

12.6.1  Foi comprovado o atendimento regular de mais de 75% das famílias beneficiárias 

12.6.2  Foi comprovado o atendimento regular de 50 a 75% das famílias beneficiárias 

12.6.3  Foi comprovado o atendimento regular de 25 a 50% das famílias beneficiárias 

12.6.4  Foi comprovado o atendimento regular de menos de 25% das famílias beneficiárias 

12.6.5  Não foi comprovado o atendimento regular das famílias beneficiadas 

12.7 Famílias beneficiárias com Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) 

12.7.1  Foi comprovada a existência de mais de 50% das famílias beneficiárias com DAP 

12.7.2  Foi comprovada a existência de 20 e 50% das famílias beneficiárias com DAP 

12.7.3  Foi comprovada a existência de menos de 20% famílias beneficiárias com DAP 

12.7.4  Foi comprovado que não existem famílias beneficiárias com DAP 

12.8 Famílias beneficiárias identificadas como comunidades tradicionais de marisqueiras, 
pescadores, ciganos, ribeirinhos, povos de terreiros, extrativistas, fundo e fecho de pasto, 
quilombolas e indígenas (conforme estabelecido na Lei Federal n°11.326/2006) 

12.8.1  Foi comprovada a existência de mais de 75% das famílias beneficiárias 

12.8.2  Foi comprovada a existência de 50 a 75% das famílias beneficiárias 

12.8.3  Foi comprovada a existência de 25 a 50% das famílias beneficiárias 

12.8.4  Foi comprovada a existência de menos de 25% das famílias beneficiárias 

12.9 Famílias beneficiárias que vivem em vinculadas a unidades de conservação de uso 
sustentável 

12.9.1  Foi comprovada a existência de mais de 75% das famílias beneficiárias 

12.9.2  Foi comprovada a existência de 50 a 75% das famílias beneficiárias 

12.9.3  Foi comprovada a existência de 25 e 50% das famílias beneficiárias 

12.9.4  Foi comprovada a existência de menos de 25% das famílias beneficiárias 

12.10 Composição e consistência da contrapartida ofertada 

12.10.1  
Excelente. A contrapartida ofertada é adequada e apresenta excelente consistência e 
relação direta com as ações/investimentos previstos no Subprojeto, além de completo 
entendimento por parte dos beneficiários 

12.10.2  
Boa. A contrapartida ofertada é adequada e tem boa consistência e relação direta com as 
ações/investimentos previstos no Subprojeto, além de bom entendimento por parte dos 
beneficiários 

12.10.3  
Razoável. A contrapartida ofertada tem razoável consistência/relação com as 
ações/investimentos previstos no Subprojeto e baixo entendimento por parte dos 
beneficiários 

12.10.4  
Ruim. A contrapartida ofertada não tem consistência ou relação com as 
ações/investimentos previstos no Subprojeto e entendimento por parte dos beneficiários, 
resultando em dificuldades em sua materialização 

 
Data da atividade/evento do parecer (Visita de Campo) 

 

 
Coordenada Geográfica 

 

 
 
Observações 

 

 

13 – ANÁLISE E PARECER DO COMITÊ ESTADUAL DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 

13.1 Viabilidade de implantação e funcionamento do Subprojeto 

13.1.1  
O Subprojeto atende todos os pré-requisitos constantes no Edital e apresenta todas as 
condições necessárias para alcançar viabilidade no seu processo de implantação e 
funcionamento 

13.1.2  
O Subprojeto atende todos os pré-requisitos do Edital e apresenta, parcialmente, as 
condições necessárias para alcançar viabilidade no seu processo de implantação e 
funcionamento, sendo necessário ajustes que podem ser feitos durante a execução dos 
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investimentos 

13.1.3  
O Subprojeto atende a todos os pré-requisitos do Edital, mas apresenta pouca ou 
nenhuma condição para alcançar viabilidade no seu processo de implantação e 
funcionamento 

13.1.4  
O Subprojeto não atende os pré-requisitos do Edital e, portanto, não apresenta condições 
para alcançar viabilidade no seu processo de implantação e funcionamento 

 
Data da reunião de análise e parecer do Comitê Estadual 

 

 
Observações 

 

 

AVALIAÇAO DE ELEGIBILIDADE 
Caso a Manifestação de Interesse (MI) não atenda um dos critérios de elegibilidade, esta será 
eliminada 

A entidade proponente é uma Organização Social ou Produtiva da Agricultura Familiar (Associação, 
Cooperativa ou Colônia de Pescadores), está legalmente constituída, com mais de um ano de 
funcionamento regular e é constituída, dirigida e integrada por este segmento social e sua finalidade, em 
sua essência, é de representação desse segmento, conforme estabelecido na Lei Federal n°11.326/2006, 
que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 
Empreendimentos Familiares Rurais 

 Atende 

 Não atende 

A entidade proponente é uma Organização Social ou Produtiva da Agricultura Familiar (Associação, 
Cooperativa ou Colônia de Pescadores) de comunidades tradicionais de marisqueiras, pescadores, 
ciganos, ribeirinhos, povos de terreiros, extrativistas, fundo e fecho de pasto, quilombolas e indígenas, 
está legalmente constituída, com mais de um ano de funcionamento regular e é constituída, dirigida e 
integrada por este segmento social e sua finalidade, em sua essência, é de representação desse 
segmento, conforme estabelecido na Lei Federal n°11.326/2006, que estabelece as diretrizes para a 
formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais 

 Atende 

 Não atende 

A Entidade proponente exerce suas atividades ambientais, econômicas, sociais e/ou culturais cotidianas 
nos Territórios de Identidade selecionados deste Edital 

 Atende 

 Não atende 

A Entidade proponente apresentou relação de beneficiários atestada pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e/ou no Sistema Nacional de Informação da Pesca e 
Aquicultura (SINPESQ) 

 Atende 

 Não atende 

A Entidade proponente está receptiva às ações de assessoria e assistência técnica e disponível para 
identificar e articular-se com as instituições e profissionais prestadores desses serviços, sejam pré-
existentes ou a serem contratadas 

 Atende 

 Não atende 

A Entidade proponente demonstra contrapartida mínima obrigatória de 10% (dez por cento) do valor do 
Subprojeto 

 Atende 

 Não atende 

A Entidade proponente apresenta na Manifestação de Interesse (MI) condições para cumprimento das 
salvaguardas ambientais e sociais preconizadas no Projeto Bahia Produtiva 

 Atende 

 Não atende 

Não consta na proposta investimentos que, comprovadamente, não sejam possíveis de ter sua execução 
concluída em até 01 (um) ano após divulgação do resultado de seleção pelo Projeto Bahia Produtiva 
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 Atende 

 Não atende 

Quanto se tratar de proposta de investimentos em Unidades de Conservação, deverão ser obtidas a não 
objeção do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) ou do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) ou do Conselho Gestor desta, no caso de impedimento do 
ICMBio, para comprovação de existência de legislação que permite desenvolvimento da referida atividade 

 Atende 

 Não atende 

A Entidade proponente se compromete, caso necessário, a providenciar as licenças ambientais exigidas 
a implantação, funcionamento ou expansão do projeto apoiado e serão providenciadas após a aprovação 
da Manifestação de Interesse (MI) 

 Atende 

 Não atende 

Não consta na proposta investimentos destinados à construção de rede de distribuição de energia elétrica 
que ultrapasse o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

 Atende 

 Não atende 

A Entidade proponente comprovou a existência de disponibilidade de fonte de água adequada ao 
funcionamento das atividades do Subprojeto 

 Atende 

 Não atende 

A Manifestação de Interesse (MI) alcançou a pontuação mínima de 795 pontos de acordo com o Barema 
deste Edital 

 Atende 

 Não atende 

Será apresentado o Plano de Investimento e/ou Projeto Executivo, demonstrando sustentabilidade social 
e ambiental e, se couber, análise da viabilidade econômica e financeira após a aprovação da 
Manifestação de Interesse (MI) de acordo com o estabelecido neste Edital 

 Atende 

 Não atende 

 
 


