Plano de Trabalho

Valorizando Cadeias Socioprodutivas Amazônicas

Instituto Centro de Vida - ICV

Atualizado em 23/11/2017

Condições
Valor total do projeto

R$ 16.405.000,00

Valor do apoio - BNDES

R$ 16.405.000,00

Valor desembolsado

-

Data de contratação
Prazo de Utilização 1

30 meses

Abrangência territorial
Municípios das regiões norte e noroeste do estado do Mato Grosso

Beneficiários
Agricultores familiares e assentados da reforma agrágria

Objetivo do Projeto
Apoiar o fortalecimento de arranjos produtivos sustentáveis na Amazônia.
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Prazo de Utilização é o período no qual a Beneficiária pode solicitar a liberação de recursos.
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Quadro de Usos e Fontes
Componente

Rubrica
Recursos Humanos Próprios
Consultorias e prestação de serviços especializados
Insumos
1 - Organização
Logística
Máquinas, equipamentos e outros bens
Serviços de Apoio
Recursos Humanos Próprios
Consultorias e prestação de serviços especializados
Insumos
2 - Produção
Logística
Máquinas, equipamentos e outros bens
Obras Civis e Instalações
Serviços de Apoio
Recursos Humanos Próprios
Consultorias e prestação de serviços especializados
Insumos
3 - Beneficiamento
Logística
Máquinas, equipamentos e outros bens
Obras Civis e Instalações
Recursos Humanos Próprios
Consultorias e prestação de serviços especializados
Insumos
4 - Comercialização Logística
Máquinas, equipamentos e outros bens
Obras Civis e Instalações
Serviços de Apoio
Recursos Humanos Próprios
Consultorias e prestação de serviços especializados
Insumos
5 - Comunicação
Logística
Máquinas, equipamentos e outros bens
Serviços de Apoio
Recursos Humanos Próprios
Consultorias e prestação de serviços especializados
Logística
6 - Gestão
Máquinas, equipamentos e outros bens
Despesas Administrativas
Serviços de Apoio
Total

Valor
1.003.996,27
49.000,00
120.837,60
933.674,10
14.635,80
21.900,00
899.244,27
401.860,00
359.870,00
2.031.558,60
238.631,90
6.000,00
38.500,00
632.175,94
106.480,00
1.283.720,00
250.013,10
566.487,00
1.271.200,00
1.189.513,35
122.000,00
95.920,00
499.148,70
303.000,00
480.000,00
60.600,00
331.000,00
3.500,00
46.322,00
72.621,70
746.010,00
1.552.452,59
166.560,00
8.727,00
487.386,00
10.000,00
16.404.545,92
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Informações complementares
Componente 1 - Organização e Associativismo – R$ 2.144 mil
Serão realizadas oficinas de mobilização e apresentação do projeto para cada
organização participante, que serão seguidas de oficinas específicas com jovens e
mulheres a fim de fomentar o protagonismo desses atores na comunidade. O passo
seguinte será a realização de diagnósticos rurais participativos, com levantamento de
informações fundiárias e socioambientais (como tipo e quantidade de produção de
cada propriedade, seu passivo ambiental, entre outros).
A próxima etapa será a construção, em conjunto com as comunidades, dos seus
planejamentos estratégicos, nos quais constarão ações prioritárias e acordos internos
em busca de melhoria da qualidade de vida, por meio do manejo sustentável dos
recursos naturais, agregação de valor, geração de renda, ampliação do diálogo com
instituições governamentais e não governamentais, entre outras questões importantes
atinentes a tais comunidades.
Finalmente, será realizado um seminário em nível municipal com o objetivo de
socializar os diagnósticos e planejamentos estratégicos entre as organizações,
gestores públicos e os diversos atores locais.
Paralelamente a esse processo, estão previstas capacitações das lideranças e
representantes em: (i) associativismo e cooperativismo, (ii) gestão administrativa e
contábil das organizações, e (iii) elaboração e gestão de pequenos projetos e
mobilização de recursos.
Algumas cadeias ainda terão atividades específicas com o objetivo de fortalecer suas
competências em Organização e Associativismo:
Leite: Serão realizados quatro intercâmbios a casos de sucesso de organização
comunitária com uso de boas práticas de manejo do gado leiteiro com objetivo de
mobilizar e sensibilizar os produtores e fomentar a troca de experiências e
conhecimentos. São previstas duas viagens a nível regional (Terra Nova e Carlinda),
uma estadual (Sinop) e uma nacional (Viçosa-MG).
Castanha-do-Brasil e Babaçu: Com o objetivo de promover o extrativismo sustentável
da castanha e do babaçu serão realizadas capacitações técnicas e oficinas
comunitárias com o intuito de ampliar o diálogo entre coletores, proprietários de terras
e formuladores de políticas públicas.
Concluindo esse componente, serão realizados Seminários Regionais para difundir
conhecimentos sobre as várias etapas das cadeias produtivas objeto desse projeto
junto às organizações produtores e outros atores públicos e privados
Componente 2 - Produção agroecológica - R$ 3.976 mil
Todas as organizações beneficiárias serão assessoradas por equipe técnica
responsável, própria do ICV, quanto por terceiros contratados via prestação de
serviços.
Será estruturada uma rede sociotécnica com o objetivo de gerar e difundir
conhecimentos e práticas agroecológicas. Essa rede envolverá agricultores,
facilitadores, lideranças comunitárias, técnicos locais e pesquisadores.
Adicionalmente, serão realizadas atividades específicas para cada cadeia, como será
detalhado a seguir.
Hortifrutigranjeiros: Serão implantadas unidades de produção agroecológicas (hortas e
galinheiros) em 34 unidades familiares. Além disso, serão implantados um viveiro e um
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minhocário em cada organização dessa cadeia.
Além da assessoria técnica e extensão rural para a implementação da produção
agroecológica, serão fornecidas capacitações técnicas em: Planejamento de Quintal
Produtivo, Horticultura, Fruticultura, Avicultura - Planejamento e infraestrutura,
Avicultura - implantação de pastagens e fabricação de ração, Avicultura - manejo
reprodutivo e sanitário, Sistemas Agroflorestais, Minhocultura, Adubação e
Manipulação de plantas medicinais e remédios caseiros.
Outra ação importante é a realização de oficinas comunitárias para construir
dinâmicas de intercâmbios entre os produtores e visitas às unidades demonstrativas
implantadas.
Leite: Estão previstas a instalação de 50 unidades de produção leiteira de quatro
hectares cada e a adequação ambiental com o restauro de 100 hectares. Serão
realizadas oficinas comunitárias para o planejamento das unidades de produção
agroecológica de leite e capacitações técnicas nos seguintes temas: Sais e Rações
Alternativas, Biofertilizantes, Gestão Reprodutiva e Inseminação Artificial, Ordenha e
Qualidade do Leite, Gestão Administrativa e Monitoramento, e Homeopatia e
Sanidade.
Café e Cacau: Assessorar organizações de produtores que estejam abertas a
desenvolver uma produção baseada em critérios de sustentabilidade e de qualidade,
com base na diversificação com implantação de sistemas agroflorestais (SAFs), o uso
de adubos verdes e o Manejo Integrado de Pragas (MIP). Para tal, serão realizadas
oficinas técnicas para análise dos cacauais e cafezais existentes e suas práticas de
manejo, além de
capacitações técnicas em Planejamento de SAFs, Plantio
agroflorestal de cafezais e cacauais e Manejo orgânico de cafezais e cacauais.
Ainda está prevista a realização de Intercâmbio Regional à estação da Comissão
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) em Alta Floresta, para que os
produtores possam observar boas práticas no cultivo cacaueiro.
Castanha-do-Brasil e Babaçu: Serão realizadas capacitações técnicas em
planejamento, boas práticas de coleta e manejo de castanhais e babaçuais.
Componente 3 - Beneficiamento - R$ 4.110 mil
Hortifrutigranjeiros: Serão implantadas, readequadas e equipadas pequenas
agroindústrias, como cozinhas multifuncionais comunitárias. Além disso, serão
realizadas capacitações técnicas em boas práticas de manipulação e aproveitamento
integral dos alimentos o que gera oportunidades de receitas adicionais.
Leite: Serão instaladas e equipadas duas unidades de beneficiamento de leite
(queijarias comunitárias) e serão oferecidas capacitações técnicas em beneficiamento
do leite e derivados.
Ainda está prevista a melhoria no processo de armazenamento e automação da
fábrica de rações de uma cooperativa de leite. A nutrição dos animais configura um
importante elemento no aumento de produtividade dessa cadeia, além de ser uma
oportunidade de vincular que os grãos para a confecção da ração seja de origem
controlada e sem desmatamento.
O ICV realizará o monitoramento das áreas produtoras apoiadas garantindo que esses
grãos sejam de origem controlada, proveniente de áreas sem desmatamento posterior
a 22.07.2008.
Café e Cacau: Serão realizadas capacitações técnicas em colheita e pós-colheita, com
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o objetivo de conferir maior padronização e melhor qualidade dos produtos. Ainda
serão realizadas oficinas comunitárias para construir dinâmicas de visitas em
unidades demonstrativas e também intercâmbios estaduais em experiências de
produção familiar com mecanismos de valorização do produto (Certificação,
Identificação Geográfica e Premiações).
Castanha-do-Brasil: Serão fornecidas capacitações técnicas em fabricação de
produtos de maior valor agregado, como biscoitos e amêndoas descascadas. Ainda
serão realizadas oficinas comunitárias para a elaboração de projetos para a
implantação de unidades de beneficiamento comunitárias e assessoria para
elaboração de planta baixa e licenciamento. Também serão realizados intercâmbios
regionais e estaduais para que sejam observados exemplos de sucesso em
beneficiamento e comercialização da castanha.
Babaçu: Assim como na cadeia anterior, serão realizadas oficinas comunitárias para a
elaboração de projetos para a implantação de unidades de beneficiamento
comunitárias e assessoria para elaboração de planta baixa e licenciamento. Também
serão realizados intercâmbios regionais, estaduais e nacional para conhecer e
aprender com outras iniciativas similares. O projeto ainda irá fornecer capacitações
técnicas em aproveitamento integral do coco Babaçu e seu papel para a segurança
alimentar e nutricional e em manuseio de equipamentos, elaboração de normas e
acordos sobre a utilização de espaços coletivos, construção de procedimentos
operacionais e planejamento e adequação às normas de vigilância sanitária.
Componente 4 - Comercialização - R$ 2.750 mil
O projeto irá assessorar os pequenos produtores e organizações comunitárias para
que eles consigam acessar tanto os mercados governamentais, como o Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
quanto mercados privados mais robustos, como companhias de laticínios e rede de
varejistas locais/regionais.
Além da assessoria contínua presente em todos componentes, serão realizadas
capacitações técnicas em certificação de produção familiar e agroecológica, em
comercialização (funcionamento da cadeia socioprodutiva e formação de preço e
marketing) e em acesso a mercados institucionais (PAA e PNAE). Ainda serão
realizadas oficinas comunitárias para elaboração de planos de negócios de cada
organização.
Serão realizadas oficinas nas cidades, envolvendo as Secretarias de Educação,
nutricionistas, merendeiras, professores e alunos.
Serão realizados workshops e seminários para divulgar os produtos e assessorar a
articulação dos pequenos agricultores com cooperativas, agroindústrias e outros
possíveis atores do mercado consumidor, estimulando a formação de Arranjos
Produtivos Locais. Será fomentada a criação de feiras de produtos da agricultura
familiar e redes de comercialização solidária como formas de aproximação dos
produtores aos consumidores finais. Ainda nesse contexto, deverá ser discutido com
os principais atores do setor público e privado (secretarias municipais e estaduais de
agricultura familiar, vigilância sanitária, Empaer, Embrapa, organizações de
produtores, agroindústrias e universidades) os potenciais arranjos produtivos e
comerciais, além de sua governança e monitoramento.
Por fim, ainda haverá oficina comunitária para assessorar as organizações a elaborar
a identidade visual de seus produtos e a divulgá-los.
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Assim como nos demais componentes, o pessoal do ICV irá assessorar esse processo
e ainda conduzirá ações específicas por cadeia:
Hortifrutigranjeiros: Serão realizados intercâmbios regional, estadual e nacional a fim
de promover a troca de experiências em produção e comercialização em feiras
agroecológicas e de economia solidária.
Castanha: Para uma das associações abrangidas pelo projeto, será adquirido um
veículo para transporte de carga e construído um armazém para estocagem da
castanha. Ainda, serão realizadas capacitações técnicas nos processos de melhoria
de qualidade, comercialização coletiva e acesso a mercados.
Componente 5 - Comunicação e Divulgação dos Resultados - R$ 1.199 mil
Este componente tem a missão de divulgar as ações e resultados do projeto como um
todo, com o objetivo tanto de disseminar as informações e conhecimentos gerados a
partir do projeto, quanto de estimular sua replicação para outras regiões e cadeias
produtivas.
Nesse sentido, todas as cadeias produtivas contempladas nesse projeto contarão com
consultorias especializadas em comunicação que trabalhará para atingir de forma
eficaz o maior número possível de produtores interessados em implantar técnicas
agroecológicas em suas propriedades.
No que diz respeito à divulgação do projeto para o público em geral, serão realizadas
diversas atividades e eventos, que didaticamente podem ser divididos em eixos como:
(i) construção da identidade visual do projeto e materiais de comunicação da rede
sociotécnica; (ii) sistematização e divulgação dos resultados das atividade de
fortalecimento das organizações; (iii) sistematização e divulgação dos resultados dos
programas de formação e de pesquisa-extensão da rede sociotécnica prevista no
Componente 2; (iv) realização de campanha de promoção da alimentação saudável,
local e da agricultura familiar; (v) distribuição de materiais de comunicação e
publicidade do projeto; e (vi) prestação de assessoria de comunicação para produção
de notícias a serem veiculadas em todos canais de comunicação do ICV e serem
distribuídas para a imprensa.
Componente 6 - Gestão do projeto - R$ 2.225 mil
Este componente visa manter a instituição em operação, para dar suporte
administrativo e operacional ao projeto. Estão contempladas despesas diretas como
salários da equipe técnica responsável pelo projeto, assim como as despesas
indiretas de manutenção do escritório do ICV, tais como aluguel, energia elétrica,
telefonia, internet, equipamentos de informática e equipe administrativo-financeira, de
comunicação e de informática da instituição, que será parcialmente alocada ao
projeto.
Contrapartida do Postulante
O projeto apresenta contrapartidas não financeiras na forma de infraestrutura e
pessoal.
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Quadro de Usos e Fontes detalhado
Componente

Atividade

Rubrica

Item
Aluguel Veículo

Logística

Combustível
Manutenção
Estabilizador 4 tomadas bivolt

1.1 Assessorar as associações da AF no
seu planejamento estratégico
Máquinas,
equipamentos e outros
bens

impressora multifuncional HP
Kit atoleiro (enxadão e cabo de aço 10m)
Mochilas para notebook
Notebook ASUS
Barbante (rolo 680 mts)
Canetões permanente (caixa)
Canetões quadro branco unitário
Fita branca (estreita)
Grampeador

Insumos

Grampeador de parede
Grampo para grampeador
Grampos de parede (caixa)

1 - Organização

Kit facilitação

1.1.1. 2 Oficinas Comunitárias (OC) de
mobilização para apresentação do
projeto a cada organização e 2 oficinas
específicas para jovens e mulheres de
cada org.

Material de Oficina
Papel flipchart (rolo) alta floresta
Tesoura
Alimentação
Combustível
Combustível
Logística

Diárias Equipe
Hospedagem
Passagens aéreas
Passagens nacionais

Insumos
1.1.2. Diagnósticos Rurais
Participativos

Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

1.1.2a Produção de mapas temáticos
para as Organizações (com bases
fundiárias e ambientais, hidrográfica,

Serviços de Apoio

Mapas (Banner)

Valor
180.000,00
21.060,00
15.000,00
149,90
1.200,00
300,00
327,00
8.400,00
60,00
273,60
116,00
30,00
84,00
160,00
70,00
56,00
8.000,00
6.400,00
234,00
54,00
48.000,00
7.488,00
1.716,00
10.240,00
16.800,00
1.200,00
9.000,00
5.100,00
20.400,00
5.967,00
8.160,00
5.100,00
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cartografia social das organizações de
produtores, cadeias produtivas)
1.1.2b Diagnóstico das APP e
pastagens degradadas (teledetecção e
campo em 3 municípios, envolvendo
estagiários)

1.1.3. Construção de planos
estratégicos

Logística

Diárias de Campo

Insumos

Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

Consultorias e
prestação de serviços
especializados

Facilitador

Insumos

Material de Oficina
Alimentação
Combustível
Combustível Onibus

1.1.4. Socializar diagnósticos e planos
por meio de um seminário à nível de
cada município (area rural ou urbana)

Logística

Diárias Equipe
Diárias Motorista
Hospedagem
Passagem Aérea (ida e volta)
Passagem Terrestre

Serviços de Apoio

Insumos

Aluguel Espaço
Comunicação
Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística
2.1 Capacitações em associativismo e
cooperativismo

Combustível
Diárias Equipe
Estabilizador 4 tomadas bivolt

Máquinas,
equipamentos e outros
bens

impressora multifuncional HP
Mochilas para notebook
Notebook ASUS

Insumos
2.2 Capacitações de gestão admin. e
contábil de organizações

Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

2.3.1 Capacitações em elaboração e
gestão de Pequenos Projetos e

Insumos

Apostila

3.600,00
15.300,00
61.200,00
17.901,00
24.480,00
14.000,00
5.000,00
20.000,00
5.304,00
6.240,00
1.600,00
1.200,00
12.500,00
6.000,00
1.080,00
800,00
4.000,00
15.000,00
10.000,00
20.000,00
8.112,00
6.400,00
149,90
1.200,00
109,00
2.800,00
15.000,00
10.000,00
20.000,00
8.112,00
6.400,00
7.500,00
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Mobilização de Recursos

Material de Oficina
Alimentação
Logística

Combustível
Diárias Equipe

Insumos

Material Intercâmbio
Alimentação
Aluguel caminhonete

4.11 Realizar 1 nacional, 1 intercâmbio
"estadual", e 2 intercâmbios regionais

Aluguel Onibus
Logística

Aluguel ônibus
Combustível
Hospedagem
Passagens Aéras

Insumos
6.1.3 Promover acordos coletivos
sobre extrativismo sustentável da
castanha

Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

Insumos
7.1.2 Elaborar mapeamentos
participativos das áreas de coletas de
Babaçu

Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

Consultorias e
prestação de serviços
especializados

Facilitador

Insumos

Material de Oficina
Alimentação
Combustível

8.1.6 Socializar os estudos com as
organizações de produtores e outros
atores locais para consolidar seu
planejamento visando o
fortalecimento das cadeias e sua
sustentabilidade

Combustível Onibus
Logística

Diárias Equipe
Diárias Motorista
Hospedagem
Passagem Aérea (ida e volta)
Passagem Terrestre

Serviços de Apoio

Aluguel Espaço
Comunicação

5.000,00
10.000,00
4.056,00
3.200,00
1.200,00
33.100,00
7.500,00
45.000,00
45.000,00
2.772,90
13.500,00
48.000,00
375,00
850,00
2.900,00
904,80
1.120,00
1.125,00
1.350,00
3.900,00
1.310,40
1.440,00
35.000,00
12.500,00
50.000,00
13.260,00
15.600,00
4.000,00
3.000,00
31.250,00
15.000,00
2.700,00
2.000,00
10.000,00
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Salários

Recursos Humanos
Próprios
Insumos

Salários
Apostila
Material Curso
Alimentação
Combustível

11.1.1 Desenhar e implementar o
programa de formação de facilitadores
voltado para jovens, lideranças
comunitárias, técnicos e professores

Combustível Onibus
Logística

Diária Motorista
Diárias Equipe
Diárias Facilitadores
Hospedagem

Serviços de Apoio

Consultorias e
prestação de serviços
especializados

Insumos
2 - Produção

Apostila
IMPRESSÃO
CONSULTORIA ELABORAÇÃO CONTEÚDO
Facilitador
PASSAGEM FACILITADOR
Apostila
Material Curso
Alimentação
Combustível
Combustível Onibus

11.1.2 Desenhar e implementar o
programa de formação de lideranças
socioambientais

Diária Motorista
Logística

Diárias Equipe
Hospedagem
Hospedagem
Passagens Aéreas
Passagens Aéreas Internacional

Serviços de Apoio

11.1.3 Realizar encontros dos
participantes dos programas de
formação (seminário regional)

Apostila
IMPRESSÃO

Consultorias e
prestação de serviços
especializados

Facilitador

Insumos

Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Combustível ônibus
Diárias Equipe

1.003.996,
27
2.250,00
1.500,00
18.000,00
1.950,00
3.900,00
1.500,00
4.800,00
288.000,00
24.000,00
4.500,00
2.000,00
10.000,00
16.800,00
8.000,00
2.250,00
1.500,00
19.800,00
3.120,00
3.900,00
1.500,00
4.800,00
24.000,00
3.600,00
1.200,00
48.000,00
4.500,00
2.000,00
14.000,00
5.000,00
20.000,00
5.304,00
6.240,00
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1.600,00
Diárias Motorista
Hospedagem
Passagem Aérea (ida e volta)
Passagem Terrestre
Serviços de Apoio
11.3.1.a Garantir a participação de
estudantes de graduação e pós
Logística
graduação para realização de pesquisaação
11.3.1.b ESTÁGIO

Recursos Humanos
Próprios

Aluguel Espaço
Comunicação
PASSAGEM ESTUDANTES - GRADUÇÃO/PÓS
GRADUAÇÃO
ESTÁGIO BOLSISTA - GRADUANDO - 10 MESES
ESTÁGIO BOLSISTA - PÓS - 6 MESES
Coffee break
Combustível
Combustível Onibus

11.3.2 Realizar simpósios de
integração, avaliação e divulgação das
pesquisas - incorporar em eventos da
rede

Logística

Diárias convidados
Diárias Equipe
Diárias Motorista
Passagens aéreas
Passagens nacionais

11.3.3 Participar de seminários e
congressos para integração, avaliação
e divulgação dos projetos de pesquisa
e extensão (1/ano)

Serviços de Apoio

Comunicação

Logística

DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS E
CONGRESSOS PARA INTEGRAÇÃO, AVALIAÇÃO
EDIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E
EXTENSÃO
PASSAGEM PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS E
CONGRESSOS PARA INTEGRAÇÃO, AVALIAÇÃO
EDIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E
EXTENSÃO
Alimentação

11.5.1 Construir o planejamento
estratégico da rede junto aos parceiros
e articuladores locais

Combustível
Logística

Diárias Equipe
Hospedagem
Passagens Aéras

11.5.3 Criar e implementar
mecanismos de sustentabilidade
financeira e dos processos de
assessoria técnica

Consultorias e
prestação de serviços
especializados

Consultoria - Criação do Fundo
Alimentação

11.6.1 Dias de campo (DC)

Logística

Aluguel Veículo (Van)
Combustível
Combustível Van

1.200,00
12.500,00
6.000,00
1.080,00
800,00
4.000,00
11.700,00
39.500,00
77.000,00
2.000,00
234,00
780,00
900,00
480,00
600,00
8.000,00
3.000,00
2.400,00
4.800,00

22.500,00
10.800,00
7.238,40
300,00
21.600,00
7.200,00
40.000,00
36.000,00
7.500,00
5.265,00
8.775,00
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Diárias Equipe
Hospedagem
Passagem Terrestre
Obras Civis e
Instalações

TENDAS

Serviços de Apoio

Comunicação

Consultorias e
prestação de serviços
especializados

Facilitador

Insumos

Material de Oficina
Alimentação
Combustível
Combustível Onibus

11.6.2 Encontros temáticos regionais
(agricultura familiar; genero;
juventude...)

Diárias Equipe
Logística

Diárias Motorista
Hospedagem
Passagem Aérea (ida e volta)
Passagem Terrestre
Passagens aéreas

Serviços de Apoio
Insumos

Aluguel Espaço
Comunicação
Material de Oficina
Alimentação
Combustível

11.6.3 Encontros locais (tipo Saberes e
Sabores)

Logística

Combustível Onibus
Diárias Equipe
Diárias Motorista

Serviços de Apoio
11.6.4 Promover participação em
espaços de diálogos sobre PP (2
pessoas/trim)

Logística

Aluguel Espaço
Comunicação
DIÁRIAS - PARTICIPAÇÃO EM ESPAÇOS
DEDIÁLOGOS SOBRE PP
PASSAGEM - PARTICIPAÇÃO EM ESPAÇOS
DEDIÁLOGOS SOBRE PP
Aluguel Veículo

Logística

Combustível
Manutenção

3.1 Implantar e diversificar hortas,
roças e quintais
Máquinas,
equipamentos e outros
bens

Estabilizador 4 tomadas bivolt
Kit atoleiro (enxadão e cabo de aço 10m)
Mochilas para notebook

3.000,00
2.400,00
4.500,00
6.000,00
3.000,00
21.000,00
7.500,00
30.000,00
7.956,00
9.360,00
2.400,00
1.800,00
18.750,00
9.000,00
1.620,00
9.000,00
1.200,00
6.000,00
3.000,00
7.500,00
351,00
1.170,00
2.400,00
900,00
450,00
3.600,00
8.000,00
10.000,00
180.000,00
21.060,00
15.000,00
149,90
300,00
218,00
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Notebook ASUS
Consultorias e
prestação de serviços
especializados

Prestação de Serviços –Furação e instalação de
poço semiartesiano com, bomba e caixa d´agua –
fornecimento de outorga
Apostila
Bebedouro pendular 5L
Cal virgem
Carro de mão
Chocadeira
Comedouros (5kg)
Concentrado para ração de crescimento
Ferramentas agrícolas
Fita de enxertia
Insumo para preparo de substrato
Insumos
Insumos para preparados
Lança-chama

3.1.1 Realizar capacitações em práticas
agroecológicas na horticultura,
fruticultura, lavouras anuais e criação
de pequenos animais, incluindo
práticas de resgate e conservação de
sementes crioulas

Insumos

Material construção minhocario
Material de Oficina
Minhocas
Pintainhos
Pó de rocha - toneladas- sem frete
Sacos para muda
Sementes e muda
Sementes e mudas
Sombrite
Tela galinheiro
Tela galinheiro Fio23 1,80m
Tela pinteiro
Telhas eternit
Tubetes e suporte
Vacinas
Alimentação

Logística

Combustível
Combustível Ônibus
Diárias Equipe

5.600,00
40.000,00
39.600,00
1.224,00
240,00
3.060,00
4.800,00
1.326,00
1.020,00
10.200,00
1.800,00
4.800,00
14.400,00
900,00
1.800,00
2.400,00
29.400,00
1.800,00
3.570,00
16.200,00
1.800,00
5.400,00
17.700,00
2.400,00
9.860,00
38.080,00
6.290,00
18.870,00
1.200,00
600,00
60.300,00
26.512,20
1.170,00
24.000,00
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Diárias Motorista
Ferramenta
Filme agrícola para estufa
Kit bomba/ poço / caixa d´agua /outorga
Kit de ferramentas (facão, enxada, enxadão,
carrinho-de-mão, rastelo de dente, peneira de
aço)
Kit de irrigação ( 1 rolo de mangueira,
aspersores)
Kit EPI
Máquinas,
equipamentos e outros
bens

Kit ferramentas
Multicultivador
Pulverizador costal
Pulverizador costal
Roçadeira costal
Tambores 100L para conservação de sementes
Tambores 200L
Tambores de 200L para biofertilizantes
Triturador trifásico

Serviços de Apoio

3.1.2 Construir dinâmicas locais de
intercâmbios nas unidades
demonstrativas
3.2.2 Sistematização das
necessidades/gargalos para o
fortalecimento de cada iniciativa e
elaboração de recomendações para
capatação de recursos e subsidiar
diálogos com gestores para incidência
em PP e Normas.

Insumos
Logística

Consultorias e
prestação de serviços
especializados

Aluguel Espaço
Comunicação
Material de Oficina
Alimentação
Combustível

Policy Brief

Apostila
Insumos
3.2.4 Realizar capacitações em boas
práticas de manipulação de plantas
medicinais e fabricação de remédios
caseiros

Facilitador
Material Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Hospedagem

Máquinas,
equipamentos e outros
bens

4.1 Implantar unidades demonstrativas
de pecuária leiteira sustentável (30
Logística
unidades: 10 Cotriguaçu, 10 Paranaíta,
10 Nova Bandeirantes, 4ha cada uma)

Kit Equipamento
Aluguel Veículo (4 caminhonetes)
Combustível

900,00
3.600,00
16.320,00
35.000,00
2.224,00
3.480,00
3.240,00
2.400,00
41.340,00
5.230,00
11.900,00
14.400,00
2.280,00
13.420,00
5.040,00
22.400,00
450,00
3.600,00
3.600,00
14.400,00
4.212,00

2.060,00

900,00
1.620,00
600,00
15.840,00
1.053,00
15.840,00
2.400,00
180.000,00
149.760,00
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Manutenção
Máquinas,
equipamentos e outros
bens
Insumos
4.1 Planejamento do sistema de
produção
(Oficinas Comunitárias para
planejamento das Unidades)

Kit atoleiro (enxadão e cabo de aço 10m)
Mochilas para notebook
Notebook ASUS
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

Insumos
4.5 Capacitações em pec leiteira
agroecológica - Biofertilizantes

Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

Insumos
4.6 Capacitações em pec leiteira
agroecológica
Gestão reprodutiva e Inseminação
artificial

Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

Insumos
4.7 Capacitações em pec leiteira
agroecológica - Ordenha e qualidade
do leite

Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

Insumos
4.8 Capacitações em pec leiteira
agroecológica - Gestão administrativa
e monitoramento

Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

Insumos
4.9 Capacitações em pec leiteira
agroecológica - Homeopatia e
sanidade

Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

5.1 Assessorar a transição
agroecológica de 30 UP voltadas à
produção de cacau e 80 UP voltadas à

Logística

Aluguel Veículo
Combustível

30.000,00
600,00
436,00
11.200,00
500,00
2.400,00
1.560,00
3.000,00
1.125,00
750,00
7.500,00
780,00
400,00
1.125,00
750,00
7.500,00
780,00
400,00
1.125,00
750,00
7.500,00
780,00
400,00
1.125,00
750,00
7.500,00
780,00
400,00
1.125,00
750,00
7.500,00
780,00
400,00
180.000,00
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produção de café

42.120,00
Manutenção
Máquinas,
equipamentos e outros
bens

Insumos
5.1 Levantamento e diagnóstico dos
cacauais/ cafezais familiares e das
práticas de manejo já existentes

Kit atoleiro (enxadão e cabo de aço 10m)
Mochilas para notebook
Notebook ASUS
Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe
Apostila

Insumos
5.2 Capacitar os grupos de produtores
experimentadores em implantação de
cacauais e cafezais agroflorestais

Insumos, Gesso e calcário
Material de Oficina
Mudas para sombreamento
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe
Análises de solo
Apostila

5.2 Capacitar os grupos de produtores
experimentadores em restauro de
áreas degradadas, planejamento de
cafezal em SAFs e cacauais em SAFs, e
produção de mudas

Insumos

Material de Oficina
Sacolas para Mudas
Sementes selecionadas diversas para SAF
Sombrite
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe
Apostila
Gesso e calcário

Insumos
5.2 Capacitar os grupos de produtores
experimentadores sobre manejo
orgânico de cacau consorciado
(coroamento, adubação, poda) e
manejo orgânico de café consorciado
(uso de adubos verdes, poda, MIP)

Insumos para preparados de biofertilizantes
Material Intercâmbio
Sementes e mudas
Alimentação

Logística

Aluguel Van
Combustível
Diárias Equipe

30.000,00
150,00
218,00
5.600,00
5.250,00
3.500,00
7.000,00
2.839,20
2.240,00
4.200,00
2.100,00
2.800,00
4.200,00
5.600,00
2.839,20
2.800,00
9.100,00
4.200,00
2.800,00
140,00
8.400,00
1.400,00
5.600,00
2.839,20
2.800,00
4.500,00
2.250,00
1.500,00
120,00
7.500,00
10.200,00
9.000,00
3.432,00
3.000,00
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Hospedagem
Material de Oficina
Máquinas,
equipamentos e outros
bens
Consultorias e
prestação de serviços
especializados
Insumos
6.1.1 Capacitar os grupos de coletores
em planejamento, boas práticas de
coleta e manejo

Kit ferramentas e materiais
Pulverizador costal
Tambores 200L
Consultoria
Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

Máquinas,
equipamentos e outros
bens
Insumos

6.1.2 Realizar o mapeamento
participativo das áreas de coletas de
Castanha

Mochilas para notebook
Notebook ASUS
Apostila
Material de Oficina
Alimentação
Combustível

Logística

Compra de EPI
Confecção de Placas
Diárias Equipe

Consultorias e
prestação de serviços
especializados
Insumos
7.1.1 Capacitar grupos de coletores em
planejamento, boas práticas de coleta
e manejo de babaçuais e promoção de
modelos silvopastoris na região
Logística

Consultoria - Babaçu e Castanha
Apostila
Material de Oficina
Alimentação
Combustível
Diárias Equipe

Máquinas,
equipamentos e outros
bens
Insumos
7.1.3 Promover acordos coletivos
sobre extrativismo sustentável do
Babaçu

Mochilas para notebook
Notebook ASUS
Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

DIÁRIAS EQUIPE

Logística

Diárias Equipe

2.100,00
3.000,00
6.000,00
5.250,00
6.600,00
220.000,00
3.750,00
2.500,00
5.000,00
2.028,00
1.600,00
218,00
5.600,00
2.250,00
2.100,00
5.400,00
1.918,80
34.000,00
24.000,00
1.920,00
30.000,00
2.250,00
1.500,00
3.000,00
1.216,80
960,00
218,00
5.600,00
375,00
850,00
2.900,00
904,80
1.120,00
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Salários

Recursos Humanos
Próprios
Consultorias e
prestação de serviços
especializados

42.000,00
Salários
Facilitador
Apostila
Embalagens e rótulos

3.2.3 Realizar capacitações em boas
práticas de manipulação e
aproveitamento integral de alimentos

Insumos

Indumentárias
Matéria prima, temperos e ingredientes
Material de limpeza
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

3.2.6 Assessorar a regularização das
infraestruturas comunitárias de
beneficiamentos (cozinhas e
agroindústrias)
3.2.8 Elaboração de planta-baixa de
agroindústrias comunitárias
(Consultoria)

2.700,00
6.000,00
3.600,00
6.000,00
840,00
1.800,00
3.600,00
2.433,60
1.920,00

Prestação de Serviços - Assessorar a
Regularização das Infraestruturas Comunitárias de
30.000,00
Beneficiamentos

Consultorias e
prestação de serviços
especializados

Prestação de Serviços - Elaboração de plantabaixade agroindústrias comunitárias

Balança digital
3Beneficiamento

Balança plataforma
Caçarolas alumínio 35 litros
Despolpadeira de frutas
Máquinas,
equipamentos e outros
bens

Forno industrial
Freezer 2 portas 519 litros
Geladeira 2 portas 364 litros
Mesa inox 0,7m X 1,40 m
Pia inox 2 cubas
Ralador para mandioca
Tacho torrador para farinha de mandioca
Tanque higienizador

Obras Civis e
Instalações

4.12 Capacitação em beneficiamento
do leite e derivados

4.320,00

Consultorias e
prestação de serviços
especializados

Armário madeira 6 portas

3.2.9 Implantação de 6 Unidades de
Beneficiamento comunitárias

782.744,27

Insumos

Logística

Obra adequação cozinha multifuncional
(colocação de azulejos, construção banheiros,
adequação elétrica etc)
Obra construção agroindústria R$1.300x 64m²
Apostila
Material de Oficina
Alimentação
Combustível

30.000,00
1.800,00
246,00
4.260,00
5.988,00
14.280,00
34.320,00
18.000,00
12.000,00
4.140,00
4.500,00
747,00
560,00
2.280,00
60.000,00
249.600,00
1.125,00
750,00
7.500,00
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780,00
Diárias Equipe
4.2 Assessorar a adequação ambiental
das propriedades recebendo as
unidades demonstrativas

Insumos

Restauro (hectares)
Análise de solo
Arame galvanizado
Calcário
Castanha Isolador
Eletrificador 35 km

Insumos

Esticador isolador
Hora máquina
Insumos orgânicos

4.2 Instalação de unidades de
produção leiteira

Mangueira Isoladora
Palanque
Sementes de capim para pastagem
Voltímetro
Haste de cobre para aterramento
Máquinas,
equipamentos e outros
bens

Kit de placa solar Bomba e reservatório de 3000L,
bebedouro e mangueira preta
Kit Para-raios
Moto-semeadora patagem e restauro
Placa de advertência

4.4 Capacitações em pec leiteira
sustentável
Sais e Rações Alternativas e
implantação de capineiras e bancos de
proteínas

Insumos

Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

Insumos

5.3 Capacitar produtores em boas
práticas de colheita e pós colheita
(fermentação, secagem e
armazenamento) de cacau e em boas
práticas de colheita, pós colheita e
secagem de café

5.5 Construir dinâmicas locais de
intercâmbios nas unidades
demonstrativas

Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Apostila
Combustível
Diárias Equipe

Máquinas,
equipamentos e outros
bens

Kit construção terreiro suspenso

Insumos

Material de Oficina

Logística

Alimentação

Kit ferramenta e lonas para derriça

400,00
350.000,00
3.000,00
114.750,00
60.000,00
4.500,00
20.000,00
6.750,00
240.000,00
160.000,00
10.000,00
225.000,00
28.200,00
9.500,00
1.800,00
275.000,00
5.000,00
99.750,00
700,00
1.125,00
750,00
7.500,00
780,00
500,00
1.800,00
2.800,00
5.600,00
2.400,00
2.839,20
2.800,00
4.000,00
1.600,00
2.600,00
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10.400,00
Combustível
Diárias Equipe
Insumos
5.6 Realizar 2 intercâmbio com
experiências de produção familiar com
mecanismos de valorização do produto
Logística
(certificação, IG, prêmios)

Material Intercâmbio
Alimentação
Aluguel Onibus
Combustível
Hospedagem

Insumos
6.2.1 Realizar o diagnóstico das
práticas comunitárias de
beneficiamento

Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

Insumos
6.2.2 Assessorar a elaboração de
projetos para implantação de unidades
de beneficiamento comunitárias ou
Logística
agroindústrias e aquisição de
equipamentos
Obras Civis e
Instalações
Consultorias e
prestação de serviços
especializados

Material de Oficina
Alimentação
Combustível
Diárias Equipe
Consultoria - Planta Baixa
Facilitador
Apostila
Embalagens e rótulos

Insumos
6.2.3 Realizar capacitação em boas
práticas na fabricação de castanha dry
e amêndoas descascadas, biscoitos e
outros subprodutos da castanha

Indumentárias
Matéria prima, temperos e ingredientes
Material de limpeza
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

Máquinas,
equipamentos e outros
bens

Aquisição de máquinas quebradeiras manuais de
castanha

Insumos

Material Intercâmbio
Alimentação

6.2.5 Realizar viagens de intercâmbios
para experiências extrativismo e
beneficiamento da Castanha

Aluguel Ônibus
Logística

Aluguel Van
Combustível
Hospedagem

3.042,00
4.160,00
200,00
11.000,00
12.000,00
780,00
6.600,00
900,00
3.600,00
1.053,00
1.440,00
600,00
2.720,00
2.702,00
960,00
10.000,00
2.160,00
1.350,00
3.000,00
1.800,00
3.000,00
420,00
900,00
1.800,00
1.216,80
960,00
7.500,00
440,00
19.400,00
12.000,00
18.000,00
1.560,00
10.800,00
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Insumos
7.1.4 Realizar capacitações sobre
aproveitamento integral do coco
Babaçu, e sua integração nas UPLs e na
alimentação humana

Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

Insumos
7.2.1 Diagnóstico, planejamento e
assessoria à regularização dos
empreendimentos

Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

7.2.2 Apoio para o desenvolvimento
de receitas e subprodutos do babaçu
para alimentação humana e para
suplementação animal

Consultorias e
prestação de serviços
especializados

Consultoria

Consultorias e
prestação de serviços
especializados

Licenciamentos Agroindústria

Insumos
7.2.3 Assessorar a elaboração de
projetos para implantação de unidades
de beneficiamento comunitárias ou
agroindústrias e aquisição de
Logística
equipamentos

Material de Oficina
Alimentação
Combustível
Diárias Equipe

Obras Civis e
Instalações
7.2.4 Capacitar os grupos em
manuseio dos equipamentos,
elaboração de normas e acordos
coletivos sobre uso dos espaços e
equipamentos, construção de
procedimento operacionais
padronizados e planejamento e
adequação às normas da vigilância
sanitária

Insumos

Consultoria Planta baixa
Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

Insumos

Material Intercâmbio
Alimentação
Aluguel Onibus

7.2.6 Realizar intercâmbios

Aluguel Van
Logística

Combustível
Hospedagem
Passagens Aéras
Passagens terrestres

Salários

Recursos Humanos
Próprios

4.13 Acompanhar a adequação de 4
Unidades de Beneficiamento de leite –
queijarias artesanais comunitárias

Máquinas,
equipamentos e outros
bens

Salários
Caçarolas alumínio 35 L
Formas para queijo
Freezer 2 portas 519 litros

1.500,00
1.000,00
2.000,00
811,20
640,00
600,00
2.400,00
702,00
960,00
30.000,00

10.000,00
300,00
1.200,00
351,00
480,00
10.000,00
2.250,00
1.500,00
3.000,00
1.216,80
960,00
370,00
18.700,00
12.000,00
9.000,00
1.345,50
11.500,00
10.500,00
7.000,00
632.175,94
998,00
5.000,00
6.000,00
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Geladeira 2 portas 364 litros
Tanque de inox
Tanque resfriador 2000 L vertical
Obras Civis e
Instalações

Obra construção queijaria artesanal R$1.300x
16m²
Prestação de Serviços - Elaboração de plantabaixa de queijaria artesanal
Automatização Fábrica

4.1B Implantação de Fábrica de ração e Obras Civis e
armazenamento
Instalações

Construção Barracão de Armazenamento
Implantação de Silo

Insumos

Material de Oficina
Alimentação
Combustível

10.1 Realizar um Workshop sobre
governança da cadeia e cadeia limpa,
para diminuir a concorrência do
extrativismo clandestino .

Logística

Diárias Equipe
Hospedagem
Passagens aéreas
Passagens terrestre

Serviços de Apoio
Insumos

Aluguel Espaço
Comunicação
Material de Oficina
Alimentação
Combustível

4Comercialização

10.2 Realizar reuniões e workshop com
parceiros públicos e privados.

Logística

Diárias Equipe
Hospedagem
Passagens aéreas
Passagens terrestre

Serviços de Apoio

Aluguel Espaço
Comunicação

Consultorias e
prestação de serviços
especializados

Facilitador

Insumos

Material de Oficina
Alimentação

10.3 Seminário para lançamento dos
arranjos pilotos com organizações de
produtores

Combustível
Logística

Combustível Ônibus
Diárias Equipe
Diárias Motorista
Hospedagem

4.000,00
2.018,00
50.000,00
41.600,00
20.000,00
250.000,00
350.000,00
280.000,00
500,00
1.875,00
351,00
600,00
1.200,00
4.000,00
1.800,00
150,00
1.200,00
2.000,00
7.500,00
1.404,00
2.400,00
4.800,00
16.000,00
7.200,00
600,00
4.800,00
28.000,00
10.000,00
40.000,00
10.608,00
12.480,00
3.200,00
2.400,00
25.000,00
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Passagem Aérea (ida e volta)
Passagem Terrestre
Serviços de Apoio
Insumos

Aluguel Espaço
Comunicação
Material de Oficina
Alimentação
Combustível

10.4 Workshop de avaliação e
monitoramento

Logística

Diárias Equipe
Hospedagem
Passagens aéreas
Passagens terrestre

Serviços de Apoio

Insumos
12.1.1 Realizar capacitações e oficinas
em comunicação social coletiva;

Aluguel Espaço
Comunicação
Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

12.1.4 Assessorar a elaboração de
identidade visual das organizações e
seus produtos e na realização de uma
campanha de divulgação dos mesmos

Consultorias e
prestação de serviços
especializados

Consultoria

Insumos

Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

Insumos

Material Intercâmbio
Alimentação

3.2.5 Realizar intercâmbios regionais,
estaduais e nacionais para Experiencias
de SIAL agroecólogicos (produção e
comercialização em feiras
Logística
agroecológicas e de economia
solidária)

Aluguel Ônibus
Aluguel Van
Combustível
Hospedagem
Passagens Aéreas
Passagens terrestres

6.1.4 Assessorar o planejamento para
melhorias das práticas e
infraestruturas de transporte e
armazenamento da castanha in natura
(galpões para formação de estoque)

Insumos
Logística

Apostila
Material de Oficina
Alimentação

12.000,00
2.160,00
1.600,00
8.000,00
2.000,00
7.500,00
1.404,00
2.400,00
4.800,00
16.000,00
7.200,00
600,00
4.800,00
15.000,00
10.000,00
20.000,00
8.112,00
6.400,00
60.000,00
2.000,00
8.000,00
2.340,00
3.200,00
370,00
18.700,00
12.000,00
9.000,00
1.345,50
11.500,00
10.500,00
7.000,00
1.875,00
1.250,00
2.820,00
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Combustível
Diárias Equipe
Máquinas,
equipamentos e outros
bens
Insumos
6.1.5 Qualificar a gestão dos grupos
nos processos de melhoria de
qualidade, comercialização coletiva e
acesso a mercado

F4000
Quadriciclo 250 Cc
Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

Insumos
8.2.1 Realizar cursos de formação
sobre a certificação da produção
familiar, indígena e agroecológica

Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

Insumos
8.2.3 Realizar cursos de formação em
comercialização: funcionamento de
cadeia socioprodutiva, formação de
preço e marketing

Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

Insumos
8.2.4 Realizar oficinas para elaboração
de plano de negócios

Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

Insumos
8.3.1 Incentivar a inclusão de diversos
produtos locais na alimentação
escolar, por meio de workshop com
Secretarias de Educação,
Nutricionistas, Merendeiras,
Professores e alunos

Alimentação
Logística

Combustível
Diárias Equipe

Serviços de Apoio
Insumos
8.3.2 Assessorar e capacitar os grupos
para acesso aos mercados
institucionais PAA e PNAE

Material de Oficina

Aluguel Espaço
Apostila
Material de Oficina
Alimentação

Logística

Combustível
Diárias Equipe

8.3.3 Auxiliar associações na sua
articulação com cooperativas,
agroindústrias e outros atores do

Insumos

Material de Oficina

Logística

Alimentação

3.014,00
800,00
165.000,00
28.000,00
1.875,00
1.250,00
2.500,00
1.014,00
800,00
7.500,00
5.000,00
10.000,00
4.056,00
3.200,00
7.500,00
5.000,00
10.000,00
4.056,00
3.200,00
2.000,00
8.000,00
2.340,00
3.200,00
300,00
1.800,00
351,00
480,00
1.500,00
9.000,00
6.000,00
12.000,00
4.867,20
3.840,00
1.500,00
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mercado, estimulando a criação de
Arranjos Produtivos Locais

5.625,00
Combustível
Diárias Equipe
Hospedagem
Passagens aéreas
Passagens terrestre
Serviços de Apoio

Aluguel Espaço
Comunicação
Combustível
Combustível Ônibus

8.3.4 Assessorar a criação de feiras
locais de produtos da agricultura
familiar, redes de comercialização
solidária e viabilizar a participação em
espaços de aproximação dos
consumidores com os produtores

Logística

Diárias - participação em eventos
Diárias Equipe
Diárias Motorista
Transporte - participação em eventos

Máquinas,
equipamentos e outros
bens

Bancas para feira

Serviços de Apoio

Comunicação

Consultorias e
prestação de serviços
especializados

Facilitador

Insumos

Material de Oficina

Carretinha para moto

Alimentação
Combustível
Combustível Ônibus
9.3 Seminário de lançamento

Logística

Diárias Equipe
Diárias Motorista
Hospedagem
Passagem Aérea (ida e volta)
Passagens aéreas

Serviços de Apoio
9.4 Monitoramento de indicadores
produtivos e socioambientais, por
meio de avaliações a campo e
captação de imagens dos restauros
com VANT (veículo aéreo não
tripulado)
9.4 Workshop de monitoramento, e
avaliação do programa

Aluguel Espaço
Comunicação

Máquinas,
equipamentos e outros
bens

Levantamento Restauro com Vant (materiais e
diárias)

Consultorias e
prestação de serviços
especializados

Facilitador

Insumos

Material de Oficina

1.053,00
1.800,00
3.600,00
12.000,00
5.400,00
450,00
3.600,00
1.170,00
3.510,00
1.800,00
3.200,00
2.700,00
9.000,00
20.000,00
6.000,00
5.600,00
7.000,00
3.000,00
7.500,00
3.627,00
3.120,00
1.800,00
600,00
9.500,00
10.000,00
7.200,00
2.500,00
20.000,00

84.000,00

7.000,00
1.000,00
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Alimentação
Combustível
Logística

Diárias Equipe
Hospedagem
Passagens aéreas

Serviços de Apoio

Aluguel Espaço
Comunicação

Comunicação

Consultorias e
prestação de serviços
especializados

Consultoria Comunicação

Salários

Recursos Humanos
Próprios

Salários

6.2.4 Construção de Estrutura de
Armazenagem para Castanha

Obras Civis e
Instalações

Consultorias e
prestação de serviços
especializados
Insumos
Logística

Barracão de Armazenamento
Escritório Administração
Consultoria
Passagem
Passagem Consultoria
Materiais
Alimentação
Combustível
Baterias de longa duração (NP FV100A)
Cabo XLR curto
Cabo XLR longo
Cabos e acessórios (adaptadores, régua, etc)

5 - Comunicação

Caixa de som (monitor de áudio)

12.1.1b Consultoria do Vídeo nas
comunidades

Caixa plástica
Câmera profissional (Sony PXW-X70)
Máquinas,
equipamentos e outros
bens

Carregador de bateria
Cartão de memória 16GB
Cartão de memória 32GB
Fone de ouvido sony-mdr-zx110
Gel sílica
Gravador áudio digital Zoom H6N
HD externo 3.0 USB
Ilha de edição (Mac-Book Pro, Intel Core i5 dual
core, 2,5GHz Turbo Boost até 3,1 GHz, Memória
RAM de 8GB a 1600MHz, Disco Rígido de 500 GB,
5400 Rpm, processador gráfico Intel HD 4000)
Kit 8 pilhas recarregáveis Eneloop Panasonic +

1.875,00
351,00
800,00
1.200,00
4.000,00
200,00
5.000,00
20.000,00
1.189.513,
35
400.000,00
80.000,00
75.000,00
3.000,00
6.000,00
1.000,00
3.360,00
6.000,00
579,00
129,00
239,00
500,00
1.450,00
200,00
15.100,00
410,00
140,00
560,00
120,00
180,00
3.978,00
1.000,00
12.400,00
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carregador
Kit de limpeza
Microfone shotgun (direcional) para boom
Nobreak New Station 700VA Bivolt
Projetor de imagens LG BE320 AWZZ, 2800
lumens, 3000:1
Protetor de vento
Tela/tecido de projeção
Tripé para câmera DAVIS SANFORD PV6510
Vara de boom para mic externo (Rode)
12.1.2 Implementar um concurso de
desenho para elaborar a identidade
visual do projeto
12.1.3 Elaborar materiais de
comunicação da rede sociotecnica
(boletim trimestral da rede, spot de
rádios, notícias no site do icv e do
projeto e nas redes sociais);
12.2.1 Produção de cartilhas
(sistematizando o processo de
diagnostico e planejamento - fazer 1
cartilha para varias organizações e
grupos se for pertinente, como no PA
Nova Cotriguaçu): diagramação e
impressão
12.2.2 Sistematizar e divulgar os
resultados dos pequenos projetos
elaborado e financiado por meio da
chamada publica (produto 3)
12.2.3 Produção de uma websérie com
6 episódios
12.2.4a Elaborar um conjunto de 3
cartilhas/livretos e distribuir sobre
produção de hortifrutigranjeiros e
agroindústrias comunitárias

Designer - Logo
Serviços de Apoio

Spot Rádio
Boletim
Serviços de Apoio

Serviços de Apoio

Serviços de Apoio
Serviços de Apoio
Serviços de Apoio

12.2.4b Produção e distrib. de 1
cartilha e infográfico sobre pecuaria
leiteira agroecológica

Serviços de Apoio

12.2.4c Produção e distribuicao de 2
cartilhas sobre o café e o cacau e
infográficos

Serviços de Apoio

12.2.4d Produção de 2 cartilhas sobre
extrativismo da Castanha
(1/comunidade e 1/gestores) e
distribuir
12.2.4e Produção de 2 cartilhas sobre
extrativismo do Babaçu
(1/comunidade e 1/gestores) e
distribuir
12.2.5 Publicar policy-bief com
recomendações para solução de
gargalos e melhoria das cadeias e
contribuir com construção de plano de
ações e Políticas Públicas (SEAF, PMS,
PCI)
12.3.1 Elaborar 4 vídeos de 5' cada
(2/progr. de formação)
12.3.2 Elaborar 2 cartilhas (1/progr. de

Folder

Spot Rádio

Cartilhas

Caderno de Experiência
Websérie
Websérie
Cartilha - agroindústrias e BFP
Cartilha - práticas agroecológicas
Cartilha
Infográfico
Cartilha
Infográfico

Serviços de Apoio

Cartilha

Serviços de Apoio

Cartilha

Serviços de Apoio

Policy Brief

Serviços de Apoio

Vídeo

Serviços de Apoio

Cartilha

250,00
300,00
4.600,00
430,00
2.300,00
120,00
80,00
1.580,00
1.380,00
5.000,00
1.250,00
1.000,00
43.050,00
2.000,00

108.000,00

15.000,00
50.000,00
50.000,00
18.000,00
23.000,00
23.000,00
3.500,00
23.000,00
3.500,00
35.000,00

35.000,00

16.240,00

100.000,00
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formação) e produzir notícias
12.3.3 Produzir 2 Cadernos técnicos
apresentando resultados de atividades
de pesquisa-extensão da rede;

24.000,00
Serviços de Apoio

Boletim
Caderno

Consultorias e
prestação de serviços
especializados

Facilitador

Insumos

Material de Oficina
Alimentação
Combustível
Combustível Onibus

Logística

Diárias Equipe
Diárias Motorista
Hospedagem

12.4 Realizar uma campanha de
promoção da alimentação saudável,
local e oriunda da agricultura familiar,
divugando as diferentes iniciativas de
SIAL, empreendimentos de economia
solidária e feiras

Passagem Aérea (ida e volta)
Passagem Terrestre
Aluguel Espaço
BONÉS E CAMISETAS
Caderno de Receita
Serviços de Apoio

Comunicação
Designer - Imagem Campanha
Folder e Cartazes
Spot Rádio
Websérie
Banner

12.5.2 Materiais de comunicação do
projeto

Serviços de Apoio

Folder
Sacolas
Canecas

12.5.2b Materiais de comunicação
para os programas de formação

Serviços de Apoio

Folder e Cartazes
Pastas
Sacolas

Press-Trip: Convite de um jornalista
nacional (ano 2)
Comunicação
Consultoria Comunicação
Equipamentos

Logística
Consultorias e
prestação de serviços
especializados
Consultorias e
prestação de serviços
especializados
Máquinas,
equipamentos e outros
bens

Diárias
Passagem
Consultoria Comunicação
Consultoria Comunicação
Caixa de som Amplificadora 100W
Câmera fotográfica cyber shot Canon 16 MP

24.600,00
12.000,00
7.000,00
2.500,00
10.000,00
2.652,00
3.120,00
800,00
600,00
6.250,00
3.000,00
540,00
400,00
20.000,00
6.000,00
2.000,00
5.000,00
7.600,00
8.000,00
50.000,00
3.000,00
3.750,00
20.000,00
1.500,00
1.800,00
120,00
700,00
3.000,00
7.000,00
200.000,00
40.000,00
1.200,00
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1.098,00
Câmera fotográfica Nikon
Filmadora Sony
GPS Garmin
Gravadores digitais
Microfone
projetor de imagens EPSON
quadros brancos 0,9 x 1,20m
tela de projeção
Construção de um Banco do Dado
interno para monitoramento, com
Informações Geográficas.

Serviços de Apoio

CONSTRUÇÃO BANCO DE DADOS INTERNO

Diárias

Logística

Diárias Coordenadores

Equipamentos

Máquinas,
equipamentos e outros
bens

Mochilas para notebook

Overhead

Despesas
Administrativas

Notebook ASUS
Overhead
Alimentação

6 - Gestão

Combustível
Reunião Equipe

Logística

Diárias Equipe
Hospedagem
Passagens aéreas

Total

Salários

Recursos Humanos
Próprios

Viagem Coordenação

Logística

Salários
Diárias Coordenação
Passagem Coordenação

4.200,00
1.400,00
7.560,00
1.560,00
750,00
5.000,00
428,70
1.400,00
10.000,00
54.000,00
327,00
8.400,00
487.386,00
15.000,00
7.410,00
18.000,00
7.650,00
21.000,00
1.552.452,
59
7.500,00
36.000,00
16.404.545
,92
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Cronograma Físico-Financeiro
Componente
1 - Organização
2 - Produção
3 - Beneficiamento
4 - Comercialização
5 - Comunicação
6 - Gestão
Total Geral

1ºTri Ano1
279.614
188.969
63.218
127.878
132.597
232.322
1.024.597

2ºTri Ano1
422.658
438.474
95.234
363.829
87.425
217.685
1.625.305

3ºTri Ano1
234.792
525.637
640.799
454.936
90.150
223.595
2.169.908

4ºTri Ano1
275.787
341.949
890.810
499.596
137.222
227.685
2.373.048

1ºTri Ano2
201.602
502.022
493.211
315.356
57.210
223.595
1.792.996

2ºTri Ano2
142.190
425.955
450.895
191.151
150.300
217.685
1.578.176

3ºTri Ano2
133.908
448.949
811.133
259.593
186.900
223.595
2.064.077

4ºTri Ano2
122.006
296.269
479.184
194.259
194.300
217.685
1.503.703

1ºTri Ano3
209.482
346.043
75.985
188.932
92.400
223.595
1.136.436

2ºTri Ano3
122.006
461.398
109.608
154.653
70.950
217.685
1.136.299
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Árvore de objetivos
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Plano de Monitoramento do Quadro Lógico
Efeito Indireto: Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica nas regiões norte e noroeste do Mato Grosso
Indicador
Desmatamento anual nos municípios de Alta
Floresta, Colniza, Cotriguaçu e Nova Bandeirantes

Definição

Linha de Base

Estimativa com utilização de imagens de satélite da
área de desmatamento por corte raso no
(Estado/Município/Unidade de Conservação)

Forma de coleta

Freqüência

INPE - PRODES

Anual e dois anos
após o término do
prazo de utilização
da operação

Responsável

Meta

Forma de Coleta

Freqüência

Relatórios de
Desempenho do
projeto

Na mesma periodicidade da apresentação
dos Relatórios de Desempenho do projeto e
2 anos após o término do prazo de utilização
da operação

Forma de Coleta

Freqüência

Relatórios de
Desempenho do
projeto

Na mesma periodicidade da apresentação
dos Relatórios de Desempenho do projeto e
2 anos após o término do prazo de utilização
da operação

BNDES

Efeito direto 1 - Atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade identificadas e desenvolvidas
Indicador

Definição

Receita obtida com a atividade econômica de uso
sustentável, na cadeia de hortifrutigranjeiros, apoiada
pelo projeto (produtos in natura)

Medição da receita anual, em R$, obtida com a venda
de produtos hortifrutigranjeiros in natura, pelas
associações apoiadas pelo projeto e produzidos de
forma sustentável

Volume de produção in natura de hortifrutigranjeiros
gerada pelo projeto apoiado (toneladas, ou outra
unidade de medida)

Medição do volume anual de produtos
hortifrutigranjeiros in natura produzidos de forma
sustentável pelas associações apoiadas pelo projeto

Receita obtida com a atividade econômica de uso
sustentável, na cadeia leiteira, apoiada pelo projeto
(produtos in natura)

Medição da receita anual, em R$, obtida com a venda
de leite in natura ,pelas associações apoiadas pelo
projeto e produzidos de forma sustentável

Volume de produção in natura de leite gerada pelo
projeto apoiado (litros)
Produtividade da produção leiteira (litros/hectare)
Receita obtida com a atividade econômica de uso
sustentável, na cadeia do café, apoiada pelo projeto
(produtos in natura)
Volume de produção in natura de café gerada pelo
projeto apoiado (toneladas)
Produtividade da produção cafeeira (sc/hectare)
Receita obtida com a atividade econômica de uso
sustentável, na cadeia do cacau, apoiada pelo
projeto (produtos in natura)

Medição do volume anual de leite in natura
produzidos de forma sustentável pelas associações
apoiadas pelo projeto
Medição da produtividade média, em litros/ha, da
produção leiteira sustentável nas associações
apoiadas pelo projeto

Linha de Base

4

30%

9000

30%

4,5

9

1800

30%

8

30%

Medição da receita anual, em R$, obtida com a venda
de café in natura ,pelas associações apoiadas pelo
projeto e produzidos de forma sustentável
Medição do volume anual de café in natura
produzidos de forma sustentável pelas associações
apoiadas pelo projeto
Medição da produtividade média, em sacas/ha, da
produção cafeeira sustentável nas associações
apoiadas pelo projeto
Medição da receita anual, em R$, obtida com a venda
de cacau in natura ,pelas associações apoiadas pelo
projeto e produzidos de forma sustentável

Volume de produção in natura de cacau gerada pelo
projeto apoiado (toneladas)

Medição do volume anual de cacau in natura
produzidos de forma sustentável pelas associações
apoiadas pelo projeto

2

30%

Produtividade da produção cacaueira (kg/hectare)

Medição da produtividade média, em kg/ha, da
produção cacaueira sustentável nas associações
apoiadas pelo projeto

360

60%

Receita obtida com a atividade econômica de uso
sustentável, na cadeia da castanha-do-Brasil,
apoiada pelo projeto (produtos in natura)

Medição da receita anual, em R$, obtida com a venda
de Castanha-do-Brasil in natura ,pelas associações
apoiadas pelo projeto e coetados de forma
sustentável

Volume de produção in natura de castanha-do-Brasil
gerada pelo projeto apoiado (toneladas)

Medição do volume anual de Castanha-do-Brasil
coletados de forma sustentável pelas associações
apoiadas pelo projeto

80

30%

Receita obtida com a atividade econômica de uso
sustentável, na cadeia do Babaçu, apoiada pelo
projeto (produtos in natura)

Medição da receita anual, em R$, obtida com a venda
de Babaçu in natura ,pelas associações apoiadas
pelo projeto e coletados de forma sustentável

Volume de produção in natura de Babaçu gerada
pelo projeto apoiado (toneladas)

Medição do volume anual de Babaçu in natura
coletados de forma sustentável pelas associações
apoiadas pelo projeto

4

50%

Produto e Serviço 1.1 - Implantação de unidades produtivas sustentáveis na cadeia de hortifrutigranjeiro
Indicador
Nº de hortas, roças e quintais implantados
Nº de Assessorias técnicas realizadas na cadeia de
hortifrutigranjeiros
N° de famílias (imóveis) rurais beneficiados com
assistência técnica em hortifrutigranjeiros

Definição
Medição da quantidade de imóveis rurais com hortas,
roças e quintais implantados pelo projeto
Medição do número de visitas de assessorias
técnicas realizadas nos imóveis com hortas, roças e
quintais apoiadas pelo projeto
Medição da quantidade de imóveis rurais com hortas,
roças e quintais implantados pelo projeto que
receberam visitas de assessoria técnica.

Linha de Base

Meta

0

34

0

132

0
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Produto e Serviço 1.2 - Implantação de unidades produtivas sustentáveis na cadeia leiteira
Indicador
Nº de Unidades Demonstrativas de Pecuária Leiteira
Sustentável Implantadas
Nº de Assessoriaas técnicas realizadas na cadeia da
pecuária leiteira
N° de famílias (imóveis) rurais beneficiados com
assistência técnica em pecuária leiteira
Nº de hectares de pasto manejado com boas
práticas agropecuárias

Definição
Medição da quantidade de imóveis rurais com
unidades produtivas sustentáveis de pecuária leiteira
implantados pelo projeto
Medição do número de visitas de assessorias
técnicas realizadas nos imóveis com unidades
produtivas sustentáveis de pecuária leiteira apoiadas
pelo projeto
Medição da quantidade de imóveis rurais com
unidades produtivas sustentáveis de pecuária leiteira
implantados pelo projeto que receberam visitas de
assessoria técnica.
Medição da área de pasto manejado com boas
práticas agropecuárias nos imóveis com unidades
produtivas sustentáveis de pecuária leiteira
implantados pelo projeto

Linha de Base

Meta

0

50

0

119

0

50

0

200

Forma de Coleta

Freqüência

Relatórios de
Desempenho do
projeto

Na mesma periodicidade da apresentação
dos Relatórios de Desempenho do projeto e
2 anos após o término do prazo de utilização
da operação
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Produto e Serviço 1.3 - Transição agroecológica de unidades produtivas das cadeias do café e cacau
Indicador
Nº de Unidades Produtivas com transição
agroecológica na produção de Cacau
Nº de Assessorias técnicas realizadas na cadeia do
Cacau
N° de famílias (imóveis) rurais beneficiados com
assistência técnica em produção de cacau
Nº de Unidades Produtivas com transição
agroecológica na produção de Café
Nº de Assessorias técnicas realizadas na cadeia de
consorciamento do Café
N° de famílias (imóveis) rurais beneficiados com
assistência técnica em produção de café

Definição
Medição da quantidade de imóveis rurais com
transição agroecológica na produção de cacau
implantados pelo projeto
Medição do número de visitas de assessorias
técnicas realizadas nos imóveis com transição
agroecológica na produção de cacau apoiadas pelo
projeto
Medição da quantidade de imóveis rurais com
transição agroecológica na produção de cacau
implantados pelo projeto que receberam visitas de
assessoria técnica.
Medição da quantidade de imóveis rurais com
transição agroecológica na produção de café
implantados pelo projeto
Medição do número de visitas de assessorias
técnicas realizadas nos imóveis com transição
agroecológica na produção de café apoiadas pelo
projeto
Medição da quantidade de imóveis rurais com
transição agroecológica na produção de café
implantados pelo projeto que receberam visitas de
assessoria técnica.

Linha de Base

Meta

0

30

0

42

0

30

0

80

0

47

0

80

Forma de Coleta

Freqüência

Relatórios de
Desempenho do
projeto

Na mesma periodicidade da apresentação
dos Relatórios de Desempenho do projeto e
2 anos após o término do prazo de utilização
da operação

Forma de Coleta

Freqüência

Relatórios de
Desempenho do
projeto

Na mesma periodicidade da apresentação
dos Relatórios de Desempenho do projeto e
2 anos após o término do prazo de utilização
da operação

Forma de Coleta

Freqüência

Relatórios de
Desempenho do
projeto

Na mesma periodicidade da apresentação
dos Relatórios de Desempenho do projeto e
2 anos após o término do prazo de utilização
da operação

Produto e Serviço 1.4 - Mapeamento participativo das áreas de coleta das cadeias de castanha e babaçu
Indicador
Mapeamento participativo das áreas de coleta de
Castanha-do-Brasil
Nº de indivíduos participantes do mapeamento das
áreas de coleta de Castanha-do-Brasil
Mapeamento participativo das áreas de coleta de
Babaçu
Nº de indivíduos participantes do mapeamento das
áreas de coleta de Babaçu

Definição
Medição do número de propriedades rurais com
mapeamento participativo das áreas de coleta de
Castanha-do-Brasil realizados pelo projeto
Medição do número de indivíduos que assinaram lista
de presença nos mapeamentos participativos das
áreas de coleta de Castanha-do-Brasil
Medição do número de propriedades rurais com
mapeamento participativo das áreas de coleta de
Babaçu realizados pelo projeto
Medição do número de indivíduos que assinaram lista
de presença nos mapeamentos participativos das
áreas de coleta de Babaçu

Linha de Base

Meta

0

12

0

270

0

9

0

195

Produto e Serviço 1.5 - Estruturação de rede sociotécnica para sustentabilidade das práticas agroecológicas
Indicador

Definição

Linha de Base

Meta

Estruturação e registro de rede sociotécnica

Medição da quantidade de redes sociotécnicas de
agroecologia estruturadas e registradas

0

1

Nº de indivíduos participantes de encontros para
constituição da rede

Medição da quantidade de indivíduos que assinaram
lista de presença nos encontros para a constituição
da rede sociotécnica de agroecologia

0

30

34

Efeito direto 2 - Cadeias dos produtos agroflorestais e da sociobiodiversidade com valor agregado ampliado
Indicador
Receita obtida com a atividade econômica
de uso sustentável, na cadeia de
hortifrutigranjeiros, apoiada pelo projeto
(produtos beneficiados)
Volume de produto beneficiado ou
industrializado pelo proponente oriundo da
cadeia de hortifrutigranjeiros apoiada pelo
projeto (toneladas)
Receita obtida com a atividade econômica
de uso sustentável, na cadeia da pecuária
leiteira, apoiada pelo projeto (produtos
beneficiados)
Volume de produto beneficiado ou
industrializado pelo proponente oriundo da
cadeia leiteira apoiada pelo projeto
(toneladas)
Receita obtida com a atividade econômica
de uso sustentável, na cadeia do café,
apoiada pelo projeto (produtos beneficiados)
Volume de produto beneficiado ou
industrializado pelo proponente oriundo da
cadeia do café apoiada pelo projeto
(toneladas)
Receita obtida com a atividade econômica
de uso sustentável, na cadeia do cacau,
apoiada pelo projeto (produtos beneficiados)
Volume de produto beneficiado ou
industrializado pelo proponente oriundo da
cadeia do cacau apoiada pelo projeto
(toneladas)

Definição

Linha de Base

Meta

Medição da receita anual, em R$, obtida com a
venda de produtos derivados de hortifrutigranjeiros
beneficiados, ou industrializados pelas associações
apoiadas pelo projeto

60000

40%

Medição do volume anual de produtos
hortifrutigranjeiros beneficiados, ou industrializados
pelas associações apoiadas pelo projeto

2

40%

Medição da receita anual, em R$, obtida com a
venda de produtos lácteos beneficiados, ou
industrializados pelas associações apoiadas pelo
projeto

6480000

50%

Medição do volume anual de produtos lácteos
beneficiados, ou industrializados pelas associações
apoiadas pelo projeto

0

10

Medição da receita anual, em R$, obtida com a
venda de produtos derivados de café beneficiado,
ou industrializado pelas associações apoiadas pelo
projeto

450000

30%

Medição do volume anual de produtos derivados do
café beneficiados, ou industrializados pelas
associações apoiadas pelo projeto

0

2

Medição da receita anual, em R$, obtida com a
venda de produtos derivados de cacau beneficiado,
ou industrializado pelas associações apoiadas pelo
projeto

640000

30%

Medição do volume anual de produtos derivados do
cacau beneficiados, ou industrializados pelas
associações apoiadas pelo projeto

0

2

Receita obtida com a atividade econômica
de uso sustentável, na cadeia da castanhado-Brasil, apoiada pelo projeto (produtos
beneficiados)

Medição da receita anual, em R$, obtida com a
venda de produtos derivados de castanha
beneficiada, ou industrializada pelas associações
apoiadas pelo projeto

120000

50%

Volume de produto beneficiado ou
industrializado pelo proponente oriundo da
cadeia da castanha-do-Brasil apoiada pelo
projeto (toneladas)

Medição do volume anual de produtos derivados da
castanha beneficiada, ou industrializada pelas
associações apoiadas pelo projeto

0

2

Receita obtida com a atividade econômica
de uso sustentável, na cadeia do Babaçu,
apoiada pelo projeto (produtos beneficiados)

Medição da receita anual, em R$, obtida com a
venda de produtos derivados do babaçu
beneficiado, ou industrializado pelas associações
apoiadas pelo projeto

50000

50%

Volume de produto beneficiado ou
industrializado pelo proponente oriundo da
cadeia da Babaçu apoiada pelo projeto
(toneladas)

Medição do volume anual de produtos derivados do
babaçu beneficiado, ou industrializado pelas
associações apoiadas pelo projeto

0,1

0,4

Medição da receita anual, em R$, obtida com a
venda de produtos das associações apoiadas pelo
projeto, para programas de compras ou subsídios
governamentais (como PAA e PNAE).

80000

120000

600

800

12000

16000

2

10

0

2

0

10

Receita obtida com a atividade econômica
de uso sustentável apoiada pelo projeto
exclusivamente gerada por meio da
comercialização de produtos beneficiados
e/ou industrializados através de compras ou
subsídios governamentais
Renda média por produtor apoiado pelo
projeto
Renda média por organização apoiada pelo
projeto
Nº de escolas com produtos da
sociobiodiversidade
Nº de acordos comerciais firmados com
industrias/grandes varejistas
Nº de produtos certificados para a
comercialização

Medição da renda média anual, em R$/ano, por
produtor apoiado pelo projeto.
Medição da renda média anual, em R$/ano, por
organização apoiada pelo projeto.
Medição do número de escolas que recebem e/ou
adquirem produtos da sociobiodiversidade
apoiados pelo projeto
Medição da quantidade de acordos comerciais
firmados entre as associações apoiadas pelo
projeto e industrias/varejistas mais estruturados
Medição da quantidade de produtos oriundos da
sociobiodiversidade, apoiados pelo projeto, com
certificação para comercialização

Forma de Coleta

Freqüência

Relatórios de
Desempenho do
projeto

Na mesma periodicidade da
apresentação dos Relatórios de
Desempenho do projeto e 2 anos
após o término do prazo de
utilização da operação

Produto e serviço 2.1 - Implantação de unidades de beneficiamento de leite
Indicador
Construção de unidades de beneficiamento
comunitário - Queijarias Artesanais

Definição
Medição da quantidade de queijarias artesanais
construídas pelo projeto

Linha de Base
0

Meta

Forma de Coleta

Freqüência

Meta

Forma de Coleta

Freqüência

Meta

Forma de Coleta

Freqüência

Meta

Forma de Coleta

Freqüência

2

Produto e serviço 2.2 - Modernização de fábrica de rações para pecuária leiteira
Indicador
Automação e aquisição de equipamentos
para a fábrica de rações para pecuária de
leite

Definição
Medição da quantidade de fábricas de ração para
gado leiteiro modernizadas pelo projeto

Linha de Base
0

1

Produto e serviço 2.3 - Implantação de unidade de armazenamento e beneficiamento de castanha-do-Brasil
Indicador

Definição

Implantação de unidade de armazenamento
e beneficiamento de Castanha-do-Brasil

Medição da quantidade de armazens e/ou unidades
de beneficiamento de castanha construídas pelo
projeto

Linha de Base
0

1

Produto e serviço 2.4 - Implantação de unidades de beneficiamento de hortifrutigranjeiro
Indicador
Adequação de unidades de beneficiamento
comunitárias - Cozinhas comunitárias

Definição
Medição da quantidade de cozinhas comunitárias
construídas pelo projeto

Linha de Base
0

6

35

Produto e serviço 2.5 - Estruturação de arranjos comerciais para as cadeias apoiadas
Indicador

Definição

Nº de associações com plano de negócios
elaborado

Medição do número de associações com plano de
negócios elaborado e documentado pelo projeto

0

Linha de Base
20

Meta

Nº de associações com acesso aos
programas PAA e PNAE

Medição do número de associações habilitadas a
acessar diretamente os programas PAA e PNAE

4

20

Nº de feiras com produtos da agricultura
familiar

Medição do número de feiras comunitárias com
produtos da sociobiodiversidade implementadas
pelo projeto

1

4

Forma de Coleta

Freqüência

Efeito direto 3 - Capacidades gerencial e técnica ampliadas para a implantação de sistemas agroflorestais, produção agroextrativista e boas práticas agropecuárias
Indicador
Nº de individuos capacitados em gestão e
processos administrativos e financeiros
efetivamente utilizando os conhecimentos
adquiridos
Nº de individuos capacitados em produção
agroecológica e extrativismo sustentável
efetivamente utilizando os conhecimentos
adquiridos
Nº de projetos aprovados em processos
seletivos de captação de recursos

Definição
Medição do número de indivíduos capacitados pelo
projeto em gestão e processos administrativos e
financeiros efetivamente utilizando os
conhecimentos adquiridos
Medição do número de indivíduos capacitados pelo
projeto em produção agroecológica, extrativismos
sustentável, boas práticas agropecuárias
efetivamente utilizando os conhecimentos
adquiridos
Medição do número de projetos elaborados
diretamente pelas organizações apoiadas que
foram aprovados em processos seletivos

Linha de Base

Meta

0

300

0

400

0

5

Forma de Coleta

Freqüência

Relatórios de
Desempenho do
projeto

Na mesma periodicidade da
apresentação dos Relatórios de
Desempenho do projeto

Forma de Coleta

Freqüência

Relatórios de
Desempenho do
projeto

Na mesma periodicidade da
apresentação dos Relatórios de
Desempenho do projeto

Produto e serviço 3.1 - Formação de lideranças em gestão organizacional e elaboração de projetos
Indicador
Nº de lideranças formadas
N° de oficinas e cursos de capacitação em
processos administrativos e financeiros
Nº de projetos elaborados

Definição
Medição do núemero de lideranças capacitadas
pelo projeto em gestão, processos administrativos e
financeiros e elaboração de projetos
Medição do número de oficinas e cursos de
capacitação em processos administrativos e
financeiros e elaboração de projetos realizados pelo
projeto
Medição do número de projetos elaborados
diretamente pelas associações apoiadas

Linha de Base

Meta

0

80

0

20

0

20

Produto e serviço 3.2 - Capacitação técnica em boas práticas agropecuárias, produção extrativista e beneficiamento dos produtos da sociobiodiversidade
Indicador
Nº de índividuos capacitados em produção
agroecológica de hortifrutigranjeiros
N° de oficinas e cursos de capacitação em
produção de hortifrutigranjeiros
Nº de indivíduos capacitados em produção
leitera sustentável
N° de oficinas e cursos de capacitação em
pecuária leiteira
Nº de indivíduos capacitados em
extrativismos sustentável de Castanha-doBrasil
N° de oficinas e cursos de capacitação em
extrativismo de Castanha-do-Brasil
Nº de indivíduos capacitados em
extrativismos sustentável de Babaçu
N° de oficinas e cursos de capacitação em
extrativismo de Babaçu
Nº de índividuos capacitados em boas
práticas na produção de café
N° de oficinas e cursos de capacitação em
produção de café
Nº de índividuos capacitados em boas
práticas na produção de cacau
N° de oficinas e cursos de capacitação em
produção de cacau

Definição
Medição do número de indivíduos que assinaram
lista de presença nas capacitações em produção
agroecológica de hortifrutigranjeiros
Medição do número de oficinas e cursos de
capacitação em produção agroecológica de
hortifrutigranjeiros realizadas pelo projeto
Medição do número de indivíduos que assinaram
lista de presença nas capacitações em produção
leiteira sustentável
Medição do número de oficinas e cursos de
capacitação em produção produção leiteira
sustentável realizadas pelo projeto
Medição do número de indivíduos que assinaram
lista de presença nas capacitações em extrativismo
sustentável de castanha
Medição do número de oficinas e cursos de
capacitação em extrativismo sustentável de
castanha realizadas pelo projeto
Medição do número de indivíduos que assinaram
lista de presença nas capacitações em extrativismo
sustentável de babaçu
Medição do número de oficinas e cursos de
capacitação em extrativismos sustentável de babaçu
realizadas pelo projeto
Medição do número de indivíduos que assinaram
lista de presença nas capacitações em produção
agroecológica de café
Medição do número de oficinas e cursos de
capacitação em produção agroecológica de café
realizadas pelo projeto
Medição do número de indivíduos que assinaram
lista de presença nas capacitações em produção
agroecológica de cacau
Medição do número de oficinas e cursos de
capacitação em produção agroecológica de cacau
realizadas pelo projeto

Linha de Base

Meta

0

377

0

312

0

252

0

242

0

125

0

72

Forma de Coleta

Freqüência

Relatórios de
Desempenho do
projeto

Na mesma periodicidade da
apresentação dos Relatórios de
Desempenho do projeto

Produto e serviço 3.3 - Realização de intercâmbios para troca de experiências com referências setoriais
Indicador
Nº de intercâmbios realizados
Nº de produtores participantes nos
intercâmbios realizados

Definição
Medição do número de viagens de intercâmbios
para troca de experiências realizadas pelo projeto
Medição do número de produtores participantes das
viagens de intercâmbio realizadas pelo projeto

Linha de Base

Meta

0

11

0

221

Forma de Coleta

Freqüência

Relatórios de
Desempenho do
projeto

Na mesma periodicidade da
apresentação dos Relatórios de
Desempenho do projeto
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Produto e serviço 3.4 - Estruturação das organizações comunitárias
Indicador
Nº de diagnósticos rurais participativos
realizados
Nº de organizações legalmente constituídas
com planejamento estratégico
Nº de reuniões de mobilização e divulgação
so projeto realizadas
Nº de participantes nas reuniões de
mobilização e divulgação

Definição
Medição do nº de associações com diagnósticos
rurais participativos realizados com apoio do projeto
e com relatórios entregues
Medição do nº de associações com planejamentos
estratégicos realizados com apoio do projeto e com
relatórios entregues
Medição do número de reuniões de mobilização e
divulgação realizadas nas associações apoiadas
pelo projeto
Medição do número de participantes, que assinaram
lista de presença, nas reuniões de mobilização e
divulgação realizadas nas associações apoiadas
pelo projeto

Linha de Base

Meta

0

20

0

20

0

66

0

1316

Forma de Coleta

Freqüência

Relatórios de
Desempenho do
projeto

Na mesma periodicidade da
apresentação dos Relatórios de
Desempenho do projeto

Efeito direto 4 - Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e utilizadas para fins econômicos e de conservação ecológica
Indicador

Definição

Área em processo de restauração ecológica

Medição da área total, em hectares, em processo de
restauração ecológica

Linha de Base

Meta

0

100

Área recuperada e utilizada para fins
econômicos

Medição de área total, em hectares, em processo de
restauração ecológica e sendo usada com fins
econômicos

0

30

Forma de Coleta

Freqüência

Relatórios de
Desempenho do
projeto

Na mesma periodicidade da
apresentação dos Relatórios de
Desempenho do projeto e 2 anos
após o término do prazo de
utilização da operação

Meta

Forma de Coleta
Relatórios de
Desempenho do
projeto

Freqüência
Na mesma periodicidade da
apresentação dos Relatórios de
Desempenho do projeto

Meta

Forma de Coleta
Relatórios de
Desempenho do
projeto

Freqüência
Na mesma periodicidade da
apresentação dos Relatórios de
Desempenho do projeto

Meta

Forma de Coleta

Freqüência

Relatórios de
Desempenho do
projeto

Na mesma periodicidade da
apresentação dos Relatórios de
Desempenho do projeto

Produto e serviço 4.1 - Restauração ecológica de áreas degradadas
Indicador
Nº de hectares de área degradada em
restauração sem fins econômicos

Definição
Medição da área total, em hectares, em que foram
realizadas atividades de recuperação ecológica

Linha de Base
0

100

Produto e serviço 4.2 - Implantação de Sistemas Agroflorestais em áreas degradadas
Indicador
Nº de hectares de área degradada em
restauração com Sistemas Agroflorestais

Definição
Medição da área total, em hectares, em que foram
realizadas atividades de recuperação ecológica com
uso de sistemas agroflorestais

Linha de Base
0

30

Indicadores Gerais
Indicador
N° de indivíduos diretamente beneficiados
pelas atividades apoiadas pelo projeto
N° de assentados diretamente beneficiados
pelas atividades apoiadas pelo projeto
N° de mulheres exercendo cargos de
coordenação na(s) instituição(ões)
responsável(eis) pela execução do projeto e
número total de indivíduos exercendo cargos
de coordenação nessas instituições
Nº de mulheres e jovens diretamente
beneficiados pelo projeto
Nº de publicações
Nº de inserções em mídias sociais

Definição
Medição do número total de indivíduos que foram
diretamente beneficiados pelas atividades realizadas
pelo projeto
Medição do número total de indivíduos assentados
em projetos de assentamento da reforma agrária
que foram diretamente beneficiados pelas atividades
realizadas pelo projeto
Medição do número de mulheres exercendo cargos
de coordenação nas instituições responsáveis pela
execução do projeto, incluindo o ICV, e o número
total de indivíduos exercendo cargos de
coordenação nas mesmas instituições
Medição do número total de mulheres e jovens que
foram diretamente beneficiados pelas atividades
realizadas pelo projeto
Medição do número total de publicações realizadas
com o apoio do projeto
Medição do número total de inserções em mídias
sociais relativas ao projeto

Linha de Base
0

400

0

300

40

80

20

152

0

30

0

30

Nº de visualizações em mídias sociais

Medição do número total de visualizações das
inserções em mídias sociais relativas ao projeto

0

150

Nº de vídeos produzidos

Medição do número de vídeos produzidos com
apoio do projeto

0

10

Contatos da Equipe Técnica Responsável - Beneficiária
Renato Farias: (66) 3521-8555– renato.farias@icv.org.br
Katy Knapp: (66) 3521-8555– katy@icv.org.br

Contato do Grupo de Acompanhamento do Projeto no BNDES
Fabio Plotkowski, Gerente: (21) 2052-6007 – f.maciel@bndes.gov.br
Pedro Guedes, Engenheiro: (21) 2052-7719 – pedro.guedes@bndes.gov.br
Pauliane de Oliveira, Advogada: (21) 2052-8025 – pauliane@bndes.gov.br
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