
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CHAMADA DE PROJETOS

MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE COMUNIDADES PESQUEIRAS 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Apoio emergencial – COVID-19

“A realização deste Projeto é uma medida compensatória estabelecida pelo Termo de Ajustamento de Conduta de responsabilidade da empresa 
Chevron, conduzido pelo Ministério Público Federal – MPF/RJ, com implementação do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio”



Apoiar projetos, em caráter emergencial, para a 

melhoria da qualidade de vida

e redução do impacto socioeconômico agravado 

pela pandemia de COVID-19 em 

comunidades pesqueiras das áreas costeiras do 

estado do Rio de Janeiro

Qual é o objetivo desta Chamada?



✓Associação civil sem fins lucrativos e fundações 
privadas: instituto, fórum, movimento, coletivo, 
entre outros

✓Cooperativas singulares, centrais, federações e 
confederações

Para se 
candidatar, a 

instituição 
precisa:

Ter CNPJ 
sem 

pendências 
fiscais

Existir há 
pelo menos 

2 anos

Ter CNPJ 
regular e ativo

Quem NÃO pode propor?
X Pessoas físicas

X Instituições Públicas 
(Governos federal, estadual e municipal, 

incluindo consórcios estaduais ou municipais)

Organizações em comunidades pesqueiras do 
estado do Rio de Janeiro, tais como:

Quem pode propor projetos?



Quais são as Linhas de apoio?

Geração de renda
Soluções em economia criativa

Suporte às instituições locais
Auxílio nas despesas fixas e capacitação e 

formação do quadro da instituição

Saúde sanitária
Formação de agentes de saúde 

comunitários, distribuição de kits 
de higiene e alimentação

Saúde mental
Atendimento psicológico, terapia 

comunitária e grupos de apoio

Tecnologias ambientais
Melhoria da qualidade ambiental 

e o acesso à água limpa



Região 1

Costa Verde

Angra dos Reis 

Itaguaí

Mangaratiba

Paraty

Região 2

Baía de 
Guanabara

Duque de Caxias

Guapimirim

Itaboraí

Niterói

Magé

Rio de Janeiro

São Gonçalo

Região 3

Região dos Lagos

Araruama

Armação dos Búzios

Arraial do Cabo

Cabo Frio

Maricá

Rio das Ostras

Saquarema

São Pedro da Aldeia

Região 4

Norte Fluminense

Campos dos Goytacazes

Carapebus

Casimiro de Abreu

Macaé

Quissamã

São Francisco de 
Itabapoana

São João da Barra

Onde serão realizados os projetos?



Qual o valor total do apoio financeiro?

. . . . .

Valor mínimo de cada proposta

R$25 mil R$150 mil

A Chamada de Projeto será de R$1.500.000,00

Valor máximo de cada proposta*

* O valor da proposta deverá ser condizente com as atividades propostas e com a 
capacidade de execução da instituição proponentes



Como posso me inscrever?

O formulário está dividido em 3 partes: 

Informações 
sobre à 

instituição

Parte 1

Proposta 
de projeto

Parte 2

Experiência 
da 

instituição

Parte 3

Basta preencher e enviar o questionário online até 

às 23h59min do dia 20 de setembro de 2020



Como posso usar o recurso?

O recurso dos projetos poderá ser utilizado nas despesas abaixo 
durante o período do projeto

Compra de 
equipamentos e 

materiais de 
consumo

Contratação de 
serviços e 

consultorias

Aluguel de espaços 
e veículos

Pequenas obras, 
reparos e reformas

Remuneração de 
colaboradores



Como será feita a seleção?

1ª Etapa: 
Manifestação 
de interesse

2ª Etapa: 
Chamada de 

Projetos

Propostas 
selecionadas

Instituições selecionadas 
enviam as propostas 
detalhadas

Instituições interessadas 
preenchem e enviam o 
formulário on-line até o
dia 20/09/2020

Contrato de apoio 
para início da 
execução

1ª Seleção

2ª Seleção



“A realização deste Projeto é uma medida compensatória estabelecida pelo Termo de Ajustamento de Conduta de responsabilidade da empresa 
Chevron, conduzido pelo Ministério Público Federal – MPF/RJ, com implementação do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio”


