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TURISMO DE BASE
COMUNITÁRIA

Comunidades litorâneas do estado do Rio de Janeiro

Chamada de Projetos n° 11/2022

https://bit.ly/TACFRADE_turismo
Inscrições até 10/jul/22

https://bit.ly/chamada_TBC


em ambientes marinhos e costeiros dos municípios
litorâneos do estado do Rio de Janeiro

 Selecionar propostas para o 
desenvolvimento e fortalecimento do 
Turismo de Base Comunitária

OBJETIVO



COMUNIDADES
PESQUEIRAS
ARTESANAIS

Campos dos Goytacazes, Carapebus, Casimiro
de Abreu, Macaé, Quissamã, São Francisco de
Itabapoana e São João da Barra

Norte Fluminense

Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo,
Cabo Frio, Iguaba Grande, Maricá, Rio das Ostras,
Saquarema e São Pedro da Aldeia

Região dos Lagos

Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Magé,
Niterói, Rio de Janeiro e São Gonçalo

Baía de Guanabara

Paraty, Angra dos Reis, Itaguaí e Mangaratiba

Costa Verde



PRINCÍPIOS
ORIENTADORES
As propostas deverão estar alinhadas aos
princípios orientadores do 
Turismo de Base Comunitária

Conservação da sociobiodiversidade

Valorização da história e da cultura

Protagonismo comunitário

Equidade social

Partilha cultural

Geração de renda

Continuidade



R$5.250 milhões

valor da
Chamada

VALORES

R$180 até R$500 mil

valor de cada
proposta



INSTITUIÇÕES
ELEGÍVEIS

CNPJ ativo e
regular

CNPJ com, no
mínimo, 

2 anos de registro

 CNPJ sem
pendências ou

restrições

  
instituições sem fins lucrativos (PJ) com representatividade 

junto a cadeia produtiva da pesca artesanal
 

associação, instituto, fórum, movimento, cooperativa

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


APENAS UMA
PROPOSTA por instituição proponente



UTILIZAÇÃO
DOS

RECURSOS

contratação de serviços e consultoria de pessoa
física e jurídica

compra de equipamento e material
de consumo

pequenas obras e reformas

compra de veículos e embarcações
de uso coletivo

capacitações comunitárias

remuneração de colaboradores

pagamento de contas fixas da instituição 
(aluguel, internet, luz, água, entre outras)

aluguel de espaços, veículos e
embarcações



 análise preliminar

1
análise técnica

2
análise documental

3

SELEÇÃO 
em 3 etapas, com apoio de Câmara Técnica



INSCRIÇÕES 

https://bit.ly/chamada_TBC

preenchimento do formulário eletrônico:

 CNPJ
 Estatuto social vigente com registro em
cartório
 Ata de eleição da diretoria atual, com
registro em cartório
 Documentos pessoais do(s)
representantes legal(is), coordenador(a) e
ordenador(a) de despesas

1.
2.

3.

4.

documentos para inscrição:

até 10 de julho de 2022

https://bit.ly/chamada_TBC


educambiental@funbio.org.br

por e-mail:

ENTRE EM CONTATO
até 05 de julho de 2022

21 96522 7170

por mensagem:



 A realização do Projeto Educação Ambiental é uma medida compensatória
estabelecida pelo Termo de Ajustamento de Conduta de responsabilidade da empresa

PetroRio, conduzido pelo Ministério Público Federal – MPF/RJ.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113

