Plano de Trabalho

Valorizando Cadeias Socioprodutivas Amazônicas

Instituto Centro de Vida - ICV

Atualizado em 15/08/2021

Condições
Valor total do projeto

R$ 16.405.000,00

Valor do apoio - BNDES
ValorAmazônia
desembolsado

R$ 16.405.000,00

Data de contratação

-

Prazo de

Utilização1

45 meses

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

Beneficiários
Agricultores familiares e assentados da reforma agrária

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

Informações complementares
Componente 1 - Organização e Associativismo
Serão realizadas oficinas de mobilização e apresentação do projeto para cada organização
participante e um fórum regional com representantes de todas as organizações para pactuar os
próximos passos e forma de gestão do projeto. O passo seguinte será a realização de
diagnósticos rurais participativos, com foco no mapeamento das cadeias produtivas do projeto,
bem como diagnóstica da gestão e maturidade organizacional dos grupos e seus
empreendimentos.
A próxima etapa será a construção, em conjunto com as comunidades, dos seus planejamentos
estratégicos. Nesses constarão ações prioritárias e acordos internos em busca de melhoria da
qualidade de vida e geração de renda, por meio do manejo sustentável dos recursos naturais,
agregação de valor aos produtos, estratégias de comercialização, ampliação do diálogo com
instituições governamentais e não governamentais, entre outras questões importantes atinentes
a tais comunidades. Será realizado um seminário regional com o objetivo de socializar os
diagnósticos e planejamentos estratégicos entre as organizações apoiadas pelo projeto e atores
locais.
O projeto então apoiará a implementação e monitoramento da execução dos planos
comunitários através de reuniões e visitas em campo; bem como o fortalecimento do papel de
cada grupo nas cadeias de valor, como por exemplo os processos de compra coletiva de insumos,
acesso a novos projetos e mercados, organização da produção, entre outros. Também será
buscado sinergias entre as estratégias de cada grupo criando oportunidades de ações em rede.
Essas sinergias serão fortalecidas nos “Encontros de Parceiros do Redes Socioprodutivas”, com
espaços de formação em temas pertinentes a todas as organizações, bem como espaços de
diálogo e construção de ações conjuntas.
Paralelamente a esse processo, estão previstas capacitações das lideranças e representantes em:
(i) associativismo e cooperativismo, (ii) gestão administrativa e contábil das organizações, (iii)
viabilidade econômica de empreendimentos comunitários (análise econômica e formação de
preço), (iv) elaboração e gestão de pequenos projetos e mobilização de recursos, e (v)
modelagem e gestão de negócios comunitários. Ademais, será realizado um curso de Agente de
Desenvolvimento Cooperativista em parceria com o Instituto Federal do Mato Grosso-IFMT (FIC
– Formação Inicial e Continuada), que abordará todos esses tópicos em um formato modular.
Também estão previstos participação em Redes e Fóruns regionais, bem como espaços de
intercâmbio e capacitação de mulheres rurais.
Para garantir o funcionamento apropriado das organizações, o projeto irá assessorar os
processos de gestão administrativa e contábil, e de regularização das associações e
cooperativas, com revisão dos estatutos, documentos, emissão de Declarações de Aptidão ao
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAPs), Inscrição Estadual, CNAE.
Devido à falta de informações claras sobre questões tributárias, será realizado um estudo
esclarecendo as principais pontos sobre emissão de notas fiscais por associações comunitárias,
ICMS dos produtos oriundos das cadeias de valor apoiadas pelo projeto, inscrição estadual de
produtor rural, MEI e produtor rural, aposentadoria rural. Também participaremos das reuniões
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mensais do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS) e junto a SEFAZ
para buscar incidir principalmente na criação de mecanismos fiscais simplificados, e discutir a
carga tributária que incide sobre a agricultura familiar mato-grossense. Nesse contexto serão
realizadas capacitações com os conselheiros estaduais (do CEDRS) sobre questões tributárias,
bem como uma parceria com o conselho regional de contabilidade (CRC-MT) para engajar os
escritórios de contabilidade da região, que atuam com associações e cooperativas, nos
procedimentos adequados principalmente referente a comercialização de grupos comunitários.
Está prevista, ainda, a aquisição de equipamentos (computador e impressora) para a
organização Coopervila.
Devido ao atual contexto da pandemia e os riscos que envolvem as comunidades mais
vulneráveis, muitas ações serão realizadas de forma remota. Esse formato de atuação trouxe a
necessidade de realizar atividades relacionadas aos seguintes aspectos:
- Mapear situação atual do acesso à internet e conhecimento sobre suas ferramentas, em visitas
de campo realizadas pela equipe para definir uma estratégia de atuação;
- Apoiar e facilitar a participação virtual nas atividades do projeto, , em caráter experimental,
com fornecimento de equipamentos de possibilitem acesso em plataformas virtuais, como
netbooks ou notebooks, que sejam de posse das organizações comunitárias.
Componente 2 - Produção agroecológica
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 de certificação participativa com o objetivo de gerar e difundir
conhecimentos e práticas agroecológicas; e agregar valor aos produtos locais através da
certificação orgânica. Essa rede envolverá agricultores e organizações comunitárias
prioritariamente, além de parceiros estratégicos como técnicos locais, pesquisadores, ONGs e
mercados. Para tanto será realizado um intercâmbio com foco em certificação orgânica
participativa; encontros de criação, consolidação e planejamento da rede; e visitas em campo
para elaboração dos planos de manejo orgânico.
Prevê-se a aquisição de insumos para a conversão orgânica e restauro das propriedades, além
de material de proteção para uso durante a pandemia do novo coronavírus (máscaras, álcool
gel, caixas térmicas para alimentos, entre outros). O componente inclui ainda a contratação de
um fotógrafo para a construção de um banco de imagens dos sistemas de produção que servirão
para apoio a peças de marketing ou outras demandas futuras.
Também está prevista a facilitação no acesso à crédito como ação em caráter emergencial, no
contexto do COVID-19, visando facilitar o acesso a recursos financeiros pelas famílias
agricultores, que tiveram queda nas vendas, que precisam de recursos para investir na produção
e/ou precisam formar estoque de seus produtos. No âmbito do termo de cooperação
recentemente firmado com o Sicred, o ICV irá realizar o cadastro de técnicos para atuar como
agente de crédito sem custo ao agricultor (agências privadas cobram uma % sobre o valor do
crédito). Dessa forma, o Componente irá arcar com o salário dos técnicos que irão elaborar os
projetos e que terão como atribuição adicional o apoio ao crédito, com a logística para seu
deslocamento nas visitas de campo e reuniões com as instituições de crédito.
No contexto da pandemia, há necessidade de criar um mecanismo remoto oficial para o projeto
que devem servir para ações assessoria técnica, acompanhamento da implementação dos
investimentos realizados, acessar informações sobre mercado, acessar materiais educativos e
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acompanhamento do projeto. Iniciaremos com a ferramenta mais popular, o Whatsapp, e para
tanto iremos adquirir alguns celulares e linhas comerciais. Também será necessário a utilização
de plataformas virtuais para reuniões e capacitações remotas.

O projeto também prevê a participação em eventos técnicos referentes a cada cadeia, no intuito
de manter os grupos atualizados das principais tendências e tecnologias utilizadas, além de
promover o intercâmbio de experiências. Adicionalmente, serão realizadas atividades específicas
para cada cadeia, como será detalhado a seguir:
Hortifrutigranjeiros: Serão implantadas unidades de produção agroecológicas (estufas para as
hortas e galinheiros) em 110 unidades familiares. O apoio também envolve acesso a
equipamentos (minitratores, motocultivador coletivo e notebooks) e água (com a perfuração de
3 poços semi-artesianos e sistemas de irrigação); e a construção de estratégias para viabilizar
insumos de qualidade (adubo orgânico, caldas para controle natural, sementes de qualidade,
entre outros) que incluem a aquisição direta de insumos (como cama de frango), apoio a
compras coletivas de insumos para reduzir preços, e capacitação e instrumentalização para
produção própria, como implantação de biodigestores e caldas naturais.
Além da assessoria técnica e extensão rural para o planejamento e escalonamento da produção
agroecológica, serão fornecidas capacitações técnicas em: Horticultura, Fruticultura, Avicultura
- Planejamento e infraestrutura, Sistemas Agroflorestais, Biodigestores e Caldas e Controle de
Doenças e Insetos. O projeto apoiará a implantação de 5 biodigestores na cadeia do hortifrúti.
Outra ação importante é a realização de oficinas e dias de campo para construir dinâmicas de
intercâmbios entre os produtores e visitas às unidades demonstrativas implantadas,
principalmente relacionados a produção orgânica.
Leite: Estão previstas a instalação de 38 unidades de produção leiteira e a adequação ambiental
das propriedades. O apoio a essas unidades inclui assessoria ao planejamento, investimento para
implantação (com insumos para reforma e manutenção das pastagens, notebooks e outros
materiais necessários ao sistema rotacionado) e monitoramento das áreas. Serão realizadas
oficinas comunitárias para o planejamento das unidades de pastejo rotacionado de leite e
intercâmbios entre essas unidades, além de capacitações técnicas nos seguintes temas:
Forrageiras, Biofertilizantes e Caldas Naturais, Gestão Reprodutiva e Inseminação Artificial,
Biodigestores e Homeopatia e Sanidade. O projeto apoiará a implantação de 5 biodigestores nas
UDs de pastejo rotacionado selecionadas.
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 melhoria das práticas de
manejo, e planejamento e plantio agroflorestal de cafezais e cacauais, além de intercâmbios
entre os grupos no intuito de fomentar a troca de experiência e viabilizar a participação dos
grupos em eventos nacionais. Está previsto o apoio a insumos orgânicos, mudas, sementes de
qualidade, e aquisição de roçadeiras e equipamentos para irrigação em algumas propriedades,
visando diversificar as áreas de café, incorporando o elemento arbóreo e adubação verde.
Nas cadeias do café e cacau, hortifrutigranjeiros e leite terão ações de restauração de áreas
degradadas (ecológica e com fins econômicos), somando 118 hectares (18 hectares de
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restauração com fins econômicos e 100 hectares de restauração ecológica/ condução da
regeneração), com aquisição e distribuição dos insumos necessários, no caso dos sistemas
agroflorestais o projeto apoiará a irrigação em algumas unidades demonstrativas. Será feito um
material educativo (infográfico) trazendo os principais mitos da restauração florestal.
Castanha-do-Brasil: Serão realizadas capacitações técnicas em planejamento, boas práticas de
coleta e manejo de castanhais, que culminará na elaboração do primeiro plano de manejo
florestal não madeireiro do estado de MT. O projeto também prevê apoio no escoamento da
produção (aquisição de motos) e serão realizadas reuniões para discutir a cadeia produtiva com
outros parceiros e atores.
Componente 3 - Beneficiamento
Nesse componente o projeto apoiará a agregação de valor dos produtos, seguindo
procedimentos de regularização necessários. Isso inclui tanto o apoio as estruturas físicas e
licenças necessárias, como a padronização das operações, embalagens adequadas e rótulos com
todas as informações necessárias.
Hortifrutigranjeiros: Será implantada e equipada uma cozinha para o despolpamento de fruta e
ampliado um galpão de estoque com câmara fria para armazenamento de produtos in natura.
Além disso, serão realizadas capacitações técnicas em boas práticas de manipulação dos
produtos e a aquisição de insumos para 35 bancadas de limpeza pós colheita próximo às áreas
de produção (mesa e pia).
Leite: Será instalada, reformada e equipada uma agroindústria de leite cooperativa e serão
oferecidas assessoria e capacitações técnicas em beneficiamento do leite e derivados, tanto na
agroindústria, como de fabricação artesanal de derivados de leite. A proposta é otimizar o
processo produtivo, buscar novas receitas para aproveitamento total dos produtos e garantir
qualidade ao produto final.
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 sejam de origem controlada e sem desmatamento. Neste caso,
a organização beneficiária assinará um termo de compromisso que garanta que esses grãos
sejam de origem controlada, proveniente de áreas sem desmatamento posterior a 22.07.2008.
Castanha-do-Brasil: Serão fornecidas capacitações técnicas em fabricação de produtos de maior
valor agregado, como doces, amêndoas descascadas e saborizadas; e procedimento operacional
padrão (POP). Ainda serão realizadas reuniões comunitárias para a elaboração de projetos para
a implantação e reforma de 02 unidades de beneficiamento comunitárias, assessoria para
elaboração de planta baixa e licenciamento. O projeto também apoiará a melhoria da estrutura
e equipamentos nas unidades, como EPIs, balanças, carimbos datadores, entre outros. Serão
realizados intercâmbios para que sejam observados exemplos de sucesso em beneficiamento e
comercialização da castanha.
Café e Cacau: Serão realizadas assessorias técnicas em pós-colheita, com o objetivo de conferir
maior padronização e melhor qualidade dos produtos. Isso inclui o apoio a construção de 15
estruturas pós colheita para beneficiamento primário, como terreiro de secagem, além de
barracão de limpeza (café), e barcaça de fermentação (cacau).
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Ainda serão realizadas oficinas comunitárias
nas
unidades
demonstrativas
e
intercâmbios em experiências de produção familiar com mecanismos de valorização do produto
(Certificação, Identificação Geográfica e Premiações).
Também haverá aquisição de máquinas e equipamentos para beneficiamento do cacau,
incluindo seladoras e uma máquina para a produção de liquor2 de cacau.
Babaçu: Assim como na cadeia anterior, serão realizadas reuniões comunitárias para a
elaboração de projetos para a implantação de unidade de beneficiamento comunitária e
assessoria para elaboração de planta baixa e licenciamento. Procedimentos pós colheita
também serão trabalhados, com 08 estufas para secagem dos cocos. Será realizado um
intercâmbio para conhecer e aprender com outras iniciativas similares. O projeto ainda irá
fornecer capacitações técnicas em elaboração de novas receitas aos produtos, manuseio dos
novos equipamentos e máquinas (serão adquiridos pelo projeto cortadores de doces em aço inox
e prensa extratora de óleo), elaboração de normas e acordos sobre a utilização de espaços
coletivos, ferramentas de registro, construção de procedimentos operacionais e planejamento e
adequação às normas de vigilância sanitária. Também será feita a análise química do óleo de
Babaçu e haverá um investimento em pesquisa (campo e análises de laboratório) do farelo de
babaçu como ingrediente de suplementação da dieta animal. O intuito é chegar em um produto
de qualidade, que possa substituir alguns ingredientes das rações convencionais.
No caso das 03 cozinhas comunitárias (duas da cadeia do Babaçu e uma do Cacau), serão
realizadas capacitações em padronização de receitas, ferramentas de registro, procedimentos
operacionais, embalagens, entre outros.
Componente 4 - Comercialização
O projeto irá assessorar os agricultores familiares 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 indústrias e rede de varejistas e atacadistas locais/regionais.
Além da assessoria contínua presente em todos os componentes, serão realizadas capacitações
técnicas em comercialização e acesso a mercados institucionais, PAA e PNAE, envolvendo não
somente organizações comunitárias, mas também nutricionistas, gestores e técnicos das
secretarias de agricultura e educação.
Serão realizados (e será apoiada a participação em) eventos e festivais que divulguem os
produtos e contribuam na articulação dos agricultores familiares com possíveis atores do
mercado consumidor, como redes de restaurante, hotéis, supermercados, atacadistas, indústrias
e cooperativas, estimulando a formação de Arranjos Produtivos Locais. Será fomentada a criação
de feiras de produtos da agricultura familiar, nos municípios onde não há, bem como a melhoria
das estruturas onde as feiras já acontecem. Nesse contexto, o projeto irá apoiar pesquisas de
mercado, estudo de consumo emergente e prospecção de clientes, identificando e assessorando
os potenciais arranjos produtivos e comerciais, além de sua governança e monitoramento.
O projeto também irá assessorar a melhoria das embalagens e rótulos dos produtos, atendendo
todos os parâmetros legais exigidos.
Assim como nos demais componentes, o ICV ainda conduzirá ações específicas por cadeia:
Hortifrutigranjeiros: Serão realizados intercâmbios a fim de promover a troca de experiências em
produção e comercialização em rede. Também está previsto a apoio as estruturas das feiras
2

Liquor de cacau é a primeira etapa para a fabricação do chocolate, não se trata da bebida alcoólica “licor”.
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municipais. O projeto fomentará a articulação entre as organizações de hortifrúti, no intuito de
criar volumes maiores que viabilizem vendas mais robustas.
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.
Com a pandemia, as feiras livres e mercados institucionais foram suspensos. Também houve
redução das demandas e queda nos preços nos mercados convencionais. No intuito de contribuir
no processo de comercialização, o ICV irá assumir maior protagonismo nas ações de
comercialização. Isso também para evitar que agricultores se desloquem até a sede urbana,
tanto para ir nas agencias fazendárias e bancos, como realizando entregas pulverizadas. Nesse
sentido, o projeto atuará não somente no arranjo para organizar oferta e demanda, como
também na logística dos produtos em caminhão refrigerado, emissão de notas fiscais online,
recebimento e pagamento entre clientes e agricultores.
Esse protagonismo demanda dedicação integral de parte da equipe técnica, custos de logística,
embalagens e materiais de comunicação. Também haverá uma consultoria jurídica e de plano
de negócios para auxiliar a constituição desse arranjo dentro do ICV ou incubado pelo ICV.
Componente 5 - Comunicação e Divulgação dos Resultados
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. Esta componente
também visa trabalhar o marketing da produção local, sustentável e orgânica; assessorando os
grupos a criarem estratégias comerciais e de impacto com clientes.
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, bem como os consumidores interessados em adquirir tais produtos. Serão
trabalhados materiais como outdoors, stands em eventos, vídeos para mídias sociais, vídeo 360º
em realidade virtual, spots de rádio, totens e gôndolas para os comércios entre outros.
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 das organizações (caso necessário), e materiais de comunicação e
marketing dos produtos comercializados e da rede de certificação; (ii) materiais de divulgação
dos resultados do projeto; (iii) realização de campanha de promoção da alimentação saudável,
local e da agricultura familiar; (iv) distribuição de materiais de comunicação e publicidade do
projeto; e (v) 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.
Devido a atual pandemia, o projeto irá investir em produtos de comunicação para grande parte
de suas atividades como: elaboração de tutoriais em vídeo para apoiar a assessoria técnica,
webcards e folders virtuais para acompanhamento das ações do projeto. Essas ações demandam
a contratação de serviços de design e edição e assessoria em tecnologia da informação.
Componente 6 - Gestão do projeto - R$ 2.225 mil
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Este componente visa manter a instituição em operação, para dar suporte administrativo e
operacional ao projeto. As atividades incluem reuniões mensais de equipe, reuniões de
coordenação, e reuniões com parceiros estratégicos, como a Conexsus (metodologias de
desenvolvimento organizacional e modelagem dos negócios), Idesam (programas de aceleração
aos empreendimentos de impacto), Ministério da Agricultura (MAPA) (certificação participativa)
e Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SEAF) (políticas públicas estaduais para
agricultura familiar). Além disso, 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.
Apoio a pesquisas do projeto inclui ações junto ao Programa de Pesquisa em Resiliência da
Agricultura Familiar, com participação nos grupos de pesquisa e apoio as pesquisas em campo.
Parceria com a Universidade da Flórida (MDP/UF) com o programa MDP (Master Development
Program) para apoio a bolsistas com pesquisas aplicadas ao projeto. A equipe do projeto
também buscará inserção em eventos nacionais (como Seminário de Negócios de Impacto do
PPA/ Parceiros pela Amazônia) e internacionais (como o World Rural Forum) que dialoguem com
o objetivo do projeto, seja para apresentar trabalhos científicos, ou para participar nas mesas de
debate, sempre trazendo as experiências do e para o projeto.
Contrapartida do Postulante
O projeto apresenta contrapartidas não financeiras na forma de infraestrutura e pessoal.
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Cronograma Físico-Financeiro

Componente
1 - Organização
2 - Produção
3 - Beneficiamento
4 -Comercialização
5 - Comunicação
6 - Gestão
Total Geral

Ano 1
705.220,95
1.242.414,66
867.979,68
689.013,47
82.802,95
894.139,51
4.481.571,22

Ano 2
673.480,37
802.592,06
980.850,55
444.753,60
194.601,91
789.793,86
3.886.072,35

Ano 3
893.516,62
2.265.410,47
1.976.586,59
1.770.700,13
447.853,09
683.289,53
8.037.356,43
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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

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

Responsável

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

34

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

20

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

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

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 1.5 - 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

21

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)

Definição

Linha de Base

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

Meta

Forma de Coleta

Freqüência

Meta

Forma de Coleta

Freqüência

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

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

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%

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

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

0

2

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

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%

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

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

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 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

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 2.1 - 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

2

22

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

20

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

1

4

Linha de Base

Medição do número de feiras comunitárias com
Nº de feiras com produtos da agricultura
produtos da sociobiodiversidade implementadas
familiar
pelodeprojeto
Produto e serviço 2.4 - Implantação de unidades
beneficiamento de hortifrutigranjeiro

Indicador
Adequação de unidades de beneficiamento
comunitárias - Cozinhas comunitárias

Definição
Medição da quantidade de cozinhas comunitárias
construídas pelo projeto

Meta

Linha de Base

0

Forma de Coleta

Freqüência

Meta

Forma de Coleta

Freqüência

Meta

Forma de Coleta

Freqüência

6

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

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

23

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

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

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

Linha de Base

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

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

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

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

24

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

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

Meta

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

Nº de publicações
Nº de inserções em mídias sociais

Forma de Coleta

Freqüência

Relatórios de
Desempenho do
projeto

Na mesma periodicidade da
apresentação dos Relatórios de
Desempenho do projeto

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
Ana Silva, Gerente: (21) 3747-7476 – anasilva@bndes.gov.br
Elisa Andrade, Engenheira: (21) 2052-6555 – elisa.andrade@bndes.gov.br
Pauliane de Oliveira, Advogada: (21) 2052-8025 – pauliane@bndes.gov.br
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