
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
APOIO  A  PROJETOS  DE  ORGANIZAÇÕES  PRODUTIVAS  LIGADAS  ÀS  CADEIAS  DE  VALOR

DA  SOCIOBIODIVERSIDADE  DO  ESTADO  DE  MATO  GROSSO

PROGRAMA REM MT 
SUBPROGRAMA  DE  AGRICULTURA  FAMILIAR  E  DE  POVOS  E  COMUNIDADES  TRADICIONAIS



OBJETIVO
Identificar e selecionar iniciativas de organizações de Mato Grosso que atuam diretamente com
produtos e serviços da sociobiodiversidade nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal, interessadas
na elaboração e/ou implementação de PLANOS DE GESTÃO DE CADEIA DE VALOR (PGCdV).

Contribuir para a consolidação das cadeias de valor do estado, prioritariamente da
Castanha do Brasil, Babaçu, Açaí, Pequi, Baru/Cumbaru, Sementes Florestais e
Borracha Natural.



COMO VAI FUNCIONAR?

PGCdV: Plano de Gestão de Cadeia de Valor



Instrumento de planejamento de curto e médio prazo
para melhorar a inserção do produto no mercado,
aumentem sua qualidade e permitam ampliar as
parcerias público-privadas.

 O PGCdV possui um formato pré-determinado (ver
Anexo I) e será elaborado pelas organizações
selecionadas na Manifestação de Interesse com o
apoio participativo de consultores do Programa REM
(mentoria).

O QUE É E PARA QUE
SERVE?

QUAL É O FORMATO E
COMO SERÁ ELABORADO?

MAS O QUE É UM PLANO DE GESTÃO DE
CADEIA DE VALOR              ?  (PGCdV)



ELEMENTOS MÍNIMOS DO PLANO DE GESTÃO DE
CADEIA DE VALOR



CATEGORIAS DE
GASTO

DESPESAS ELEGÍVEIS

Contratação de serviços
e consultorias de pessoa

física e jurídica

Assistência técnica, moderação de reuniões e capacitações comunitárias, assistência contábil, assessoria
jurídica, apoio para gestão de projeto; assistente administrativo; elaboração e confecção de material de
divulgação, locação e manutenção de veículos, locação de espaço para eventos e outros.

Realização de pequenas obras e reformas (ex: manutenção e benfeitorias de sede, de escritórios e de
pequenas unidades de processamento), desde que comprovada a propriedade do imóvel ou com anuência do
proprietário.

Aquisição de bens ou
itens de uso e consumo

Veículos e taxas associadas (IPVA e seguro), equipamentos técnicos de produção, beneficiamento e
processamento, comercialização e logística, equipamentos de comunicação, materiais de escritório, cartório,
combustível, correios, fotocópias, embalagens etc.

Diárias Despesas com hospedagem, alimentação e transporte para realização de atividades de campo.

QUAIS INSUMOS PODEM SER INCLUSOS NO PLANO?
PLANO DE GESTÃO DE CADEIA DE VALOR



DESPESAS NÃO PERMITIDAS (INELEGÍVEIS)

Aquisição de bens imóveis;
Compra de armas ou munições;
Pagamento de dívidas;
Pagamento de impostos, taxas ou qualquer outro tributo que não seja inerente e/ou parte integrante do custeio ou de
investimentos realizados pelo projeto e durante a duração do projeto;
Pagamento de contas fixas da instituição proponente ou de instituições parceiras (água, luz, aluguel, internet, telefone);
Atividades que promovam interesses partidários, eleitoreiros ou religiosos;
Pagamento de bolsas de pesquisa, de estudo, técnicas a integrantes da Administração Pública direta ou indireta;
Provisionamento de despesas de qualquer tipo.

QUAIS INSUMOS NÃO PODEM SER INCLUSOS NO PLANO?
PLANO DE GESTÃO DE CADEIA DE VALOR



Os Plano de Gestão de Cadeia de Valor serão elaborados
pensando em 5 anos de implementação, porém, somente os
primeiros 12 meses receberão apoio do Programa REM MT. 

QUAL A DURAÇÃO
PREVISTA?

PLANO DE GESTÃO DE CADEIA DE VALOR

QUAL O VALOR
DISPONÍVEL PARA ESTA
CHAMADA DE PROJETOS?

Esta chamada de projetos prevê a disponibilização de R$ 23,5 M
no total. O valor mínimo de cada PGCdV será R$ 300 mil e o valor
máximo irá variar de acordo com a cadeia (verificar valores
orientadores na Manifestação de Interesse). 
O teto por Cadeia de Valor será estipulado de forma definitva
após Manifestação de Interesse.
 



QUEM PODE PARTICIPAR?
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Organizações com CNPJ regular
(mínimo 2 anos de inscrição), mas que
não possuem estrutura suficiente para

liderar a execução do PGCdV.
 

Organizações com capacidade
técnica  para elaborar e executar

projetos, com CNPJ regular, inscrito
há no mínimo 2 anos. 
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Organizações ou iniciativas que não
possuem documentação regular, mas se

enquadram no público-alvo desta
Manifestação de Interesse
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  Organizações sociais, produtivas/comerciais da agricultura familiar, de povos e comunidades tradicionais ou
povos indígenas, localizados territorialmente no estado de Mato Grosso.

 ESTAS INSTITUIÇÕES NÃO RECEBERÃO APORTE 
DIRETO DE RECURSOS.
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IMPORTANTE!
A participação na Manifestação de Interesse NÃO É GARANTIA de
recebimento de recursos. Os arranjos de apoio possíveis serão definidos de
forma definitiva após esta etapa.  

Será considerada apenas uma Manifestação de Interesse por organização.
No caso de o formulário ser preenchido mais de uma vez por uma mesma
instituição, será considerado o último envio de informações registradas



As instituições interessadas deverão preencher o formulário eletrônico
presente neste link - https://forms.gle/YRTSDjM3ZVYKKa8U7

COMO SE INSCREVER?

P Á G I N A  0 2

ATÉ QUANDO?
O formulário ficará disponível até às 23h59min do dia 17 de abril de
2022. A partir desse horário, o link estará bloqueado para qualquer
tipo de alteração ou edição de informações.



POSSÍVEIS DÚVIDAS

Sim, desde que atuem diretamente no território e contemplem o público alvo descrito na
Manifestação de Interesse.

1) Organizações de outros estados podem participar da Manifestação de
Interesse? 

2) Organizações que não trabalham com as cadeias prioritárias descritas na
Manifestação de Interesse, podem participar?

Sim, a manifestação de Interesse é aberta a organizações que trabalhem com
outras cadeias da sociobiodiversidade, porém, isso será levado em consideração na
hora da análise por parte do Comitê Técnico.



POSSÍVEIS DÚVIDAS

3) Todas as organizações que manifestarem interesse participarão da mentoria e/ou
receberão apoio financeiro do programa?

Não. A Manifestação de Interesse não garente a participação na etapa de mentoria e nem
assegura qualquer forma de apoio por parte do Programa. Esta etapa visa apenas identificar
os tipo de organizações interessadas em participar do processo, permitindo o desenho das
possíveis formas de apoio via chamada de projetos.

4) Todas as organizações que forem selecionadas na Manifestação de Interesse e 
 participarem da etapa de mentoria, terão apoio financeiro garantido do programa?
Não. As organizações que participarem da mentoria receberão apoio técnico para elaboração
dos Planos de Gestão, porém, apenas aqueles que forem selecionados pelo Comitê Técnico
serão contratados e receberão recursos.



POSSÍVEIS DÚVIDAS

5) As organizações que submeterem propostas para outras Chamadas do Programa
REM ou as que já possuem contrato junto ao FUNBIO poderão participar da
Manifestação de Interesse?

Sim. Porém, serão avaliadas posteriormente quanto à capacidade de execução dos projetos.

6) Apenas as organizações que trabalham com as cadeias prioritárias (Castanha do
Brasil, Babaçu, Açaí, Pequi, Baru/Cumbaru, Sementes Florestais e Borracha Natural)
definidas na Manifestação de Interesse poderão participar? 

Não, organizações que atuam em outras cadeias também podem manifestar interesse.


