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O PROGRAMA COPAÍBAS - Comunidades tradicionais, povos indígenas e áreas protegidas nos 

biomas Amazônia e Cerrado ABRE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA APOIO A PROJETOS 

DE ORGANIZAÇÕES PRODUTIVAS LIGADAS À SOCIOBIODIVERSIDADE NA AMAZÔNIA E NO 

CERRADO  

 

1. Introdução 

O FUNBIO convida organizações comunitárias que trabalhem com produtos da 

sociobiodiversidade a manifestarem interesse no apoio a iniciativas que contribuam para o 

fortalecimento de atividades produtivas sustentáveis nos biomas Amazônia e Cerrado.   

 

2. O Funbio e o Programa Copaíbas 

O FUNBIO é uma associação civil sem fins lucrativos, brasileira, cuja operação teve início em 
1996 com a missão de aportar recursos estratégicos para conservação da biodiversidade. Desde 
o início das atividades, o FUNBIO já apoiou 340 projetos que beneficiaram 278 instituições em 
todo o país. 

Com implementação a ser iniciada em outubro de 2021 e encerramento previsto para junho de 
2026, o programa COPAÍBAS é financiado pelo Ministério das Relações Exteriores da Noruega e 
executado pelo FUNBIO. O seu objetivo é contribuir para a redução do desmatamento e a 
consequente emissão de gases de Efeito Estufa, por meio de estratégias de conservação de 
florestas e vegetação nativa na Amazônia e no Cerrado, contribuindo também para melhorar as 
condições de vida de populações tradicionais e povos indígenas. 

São objetivos específicos do COPAÍBAS:  

• Fortalecer o sistema de áreas protegidas do Cerrado;  

• Fortalecer a gestão territorial em Terras Indígenas (TIs);  

• Sensibilizar e promover o diálogo qualificado sobre temas afetos às mudanças climáticas 
e conservação da biodiversidade;  

• Promover alternativas econômicas que preservem florestas e vegetação nativa por meio 
da estruturação de Arranjos Produtivos Locais (APL) no Cerrado e Amazônia, bem como 
investimentos estratégicos em Cadeias de Valor (CdV) da sociobiodiversidade.  

 

Para o objetivo específico de promoção de alternativas econômicas, o programa buscará apoiar 
projetos que contribuam para a estruturação e consolidação de cadeias de valor e arranjos 
produtivos locais ligados à sociobiodiversidade nos biomas Amazônia e Cerrado.  
 
 
3. Objetivos da Manifestação de Interesse 

Por meio desta manifestação de interesse, o Funbio busca conhecer o perfil de organizações que 

trabalham com produtos da sociobiodiversidade na Amazônia e no Cerrado, bem como 

identificar, em linhas gerais, os desafios enfrentados por essas organizações. Esta manifestação 

de interesse permitirá também identificar territórios onde há um conjunto relevante de 

iniciativas produtivas e parcerias com organizações de assessoria/assistência técnica e 



  
  

2 
 

financiadores constituídas, com vistas ao direcionamento de apoios para a consolidação de 

Arranjos Produtivos Locais (APLs).  

As respostas orientarão a elaboração de chamada de projetos com foco em cadeias e arranjos 

produtivos da sociobiodiversidade, que serão direcionadas para o apoio a projetos que 

envolvam ao menos um dos eixos e linhas de ação temáticas descritas no ANEXO A. A previsão 

é que sejam disponibilizados R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para o apoio a projetos 

entre R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais).   

 

4. Etapas do processo: 

O processo será realizado em duas etapas, conforme a figura abaixo. A 1ª Etapa corresponde à 

fase de Manifestação de Interesse, e a 2ª Etapa à Chamada de Projetos. As organizações que se 

manifestarem na 1ª Etapa irão receber o edital da Chamada de Projetos e poderão enviar o 

detalhamento da proposta de projeto. Note-se que organizações que não responderem a esta 

manifestação de interesse não poderão submeter proposta de projeto. As propostas serão 

selecionadas tecnicamente por especialistas no tema.  

 

Com relação à 2ª Etapa, de Chamadas de Projetos, observa-se que somente serão aceitas 

propostas apresentadas por organizações que forem formalizadas, com CNPJ registrado há 

pelo menos dois anos e que não apresentem pendências fiscais. No entanto, será permitido o 

estabelecimento de parcerias entre organizações não regularizadas e organizações 

regularizadas. Nesse caso, as organizações regularizadas deverão ser as proponentes dos 

projetos submetidos, devendo indicar a parceria planejada.  

 

5. Quem poderá manifestar interesse 

Esta Manifestação de Interesse tem como foco organizações produtivas de base comunitária 

que trabalhem com produtos ou serviços ligados à sociobiodiversidade.   

Poderão manifestar interesse: 
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• Associações e outras Organizações Não Governamentais legalmente constituídas, cujas 

atividades envolvam a produção e comercialização de produtos da sociobiodiversidade 

da Amazônia e do Cerrado; 

• Cooperativas em qualquer grau de constituição (singulares, centrais, federações e 

confederações); 

• Redes de organizações produtivas, desde que legalmente constituídas.  

 

 

6. Prazo  

Para participar da Manifestação de Interesse, as organizações interessadas deverão preencher 

o formulário online até o prazo limite: 23h59min do dia 25 de setembro de 2021.  

 

7. Formulário para Manifestação de Interesse  

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O FORMULÁRIO  

Nesta etapa não será necessário o envio de documentos, bastando o preenchimento do referido 

formulário.  

Atenção: Será aceito apenas um preenchimento por organização produtiva e, no caso de o 

formulário ser preenchido mais de uma vez por uma mesma organização, será considerado o 

último envio.  

 

8. Comunicação com o FUNBIO 

O envio de dúvidas e as comunicações do FUNBIO com as organizações interessadas durante o 

período da manifestação de interesse serão feitas estritamente pelo e-mail 

(chamada.copaibas@funbio.org.br); não serão enviadas cartas físicas.  

O FUNBIO receberá as dúvidas neste e-mail e publicará as respostas na página da chamada a 

cada semana. 

ATENÇÃO: O e-mail informado no formulário deve ser válido e verificado com frequência pelo 

proponente. A falha ou a demora em responder e-mails enviados não será aceita como 

justificativa para a perda de prazos. 

 

9. Observações Gerais 

A qualquer momento a manifestação de interesse poderá ter seus prazos modificados no todo 

ou em parte, e, ainda, ser cancelada, sem que isso implique em direito à indenização de qualquer 

natureza aos proponentes. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_co-r6uRl0SZqilttxxjuyUcYqu06BZFv9i8NypyuRpUNjZaNE8wTVNKVUdSNExHVThFUks1QzVYUi4u
mailto:chamada.copaibas@funbio.org.br
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ANEXO A. Eixos e Linhas de Ação Temática 

O apoio que será realizado pelo Copaíbas tem como foco os seis Eixos Temáticos abaixo 

descritos. Caso haja interesse em participar da Manifestação, a instituição interessada deverá 

se certificar que a sua proposta envolva no mínimo uma das linhas de ação propostas. 

EIXO TEMÁTICO LINHAS DE AÇÃO TEMÁTICA* 

I – Boas práticas de manejo e produção 

sustentável (conjunto de procedimentos e 

técnicas que buscam garantir o uso 

sustentável de produtos da 

sociobiodiversidade, floresta e áreas de 

vegetação nativa, garantindo que o 

funcionamento dessas áreas não seja 

prejudicado) 

 

I.1) manejo da vegetação nativa; 

capacitações e implantação de melhorias em 

práticas de coleta e armazenamento de 

matéria-prima;  

I.2) Desenvolvimento tecnológico associado 

ao patrimônio genético da biodiversidade e 

conhecimento tradicional local; e tecnologias 

sociais; 

I.3) Aquisição de insumos; implantação e 

adequação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) 

integrados à paisagem e consorciadas com 

vegetação nativa;  

II – Melhoria da infraestrutura de 

beneficiamento da produção (inclui 

atividades ou aquisição de bens que 

promovam melhorias nas etapas de 

beneficiamento e processamento de 

matérias-primas) 

II.1) Apoio à melhoria da gestão e 

funcionamento de agroindústrias; melhoria 

da logística de produção; e aquisição de 

maquinário; 

II.2) Adequações sanitárias;  

II.3) Inovação e Tecnologia; e 

desenvolvimento de produtos e/ou 

processos que modifiquem ou aperfeiçoem o 

funcionamento, utilização, acabamento, 

embalagem ou aparência final; 

III – Acesso e diversificação de mercados 

(ações que aumentem a capacidade de 

comercialização das organizações 

produtivas) 

III.1) Assessorias com foco em abertura, 

ampliação e consolidação de mercados, 

assim como adoção de novos canais de 

comercialização;  

III.2) Diversificação de produtos; mecanismos 

de diferenciação e agregação de valor; 

identificação de origem dos serviços e 

produtos; processos de certificação; inserção 

em plataformas de comércio eletrônico; 

constituição de redes de comercialização; 

IV – Desenvolvimento do Turismo Base 

Comunitária/TBC (ações que contribuam 

IV.1) Elaboração de roteiros da 

sociobiodiversidade; valorização da cultura, 
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para o aumento da visitação sustentável em 

áreas naturais da Amazônia e/ou Cerrado) 

gastronomia e biodiversidade local; ações de 

divulgação; capacitações para formação de 

guias e/ou condutores locais; melhoria de 

infraestrutura; 

V – Estruturação de Negócios de Base 

Comunitária (inclui capacitações ou 

assessorias para modelagem de negócios, 

implementação de processos, e melhorias na 

gestão administrativo-financeira das 

organizações) 

V.1) Articulação, comunicação e cooperação 

entre os variados operadores e apoiadores 

nos elos das cadeias produtivas;  

V.2) Modelagem de negócios comunitários; 

melhoria dos processos de gestão 

organizacional; realização de estudos de 

viabilidade econômica e planos de negócios; 

VI – Gênero e juventude nas Cadeias de 

Valor (ações que contribuam para a 

equidade de gênero, a inserção de mulheres 

e jovens nas instâncias de decisão das 

organizações, e a manutenção dos jovens no 

campo) 

 

 

VI.1) Promoção da equidade de gênero ao 

longo das etapas de coleta, produção, 

beneficiamento e comercialização; inclusão e 

fortalecimento das mulheres nas atividades 

produtivas de geração de renda, e na gestão 

e tomada de decisão das organizações;  

VI.2) Inclusão dos jovens nos modelos de 

produção e tomadas de decisão das 

organizações produtivas locais; capacitação 

de jovens em empreendedorismo e boas 

práticas de produção sustentável. 

*As atividades descritas nas linhas de ação temáticas são ilustrativas, ou seja, podem haver 

outras não descritas acima, mas que se relacionam com o eixo temático apresentado na coluna 

à esquerda, e que serão consideradas, se for demonstrada a sua relação com o eixo.  

 

 


