MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL
FUNDO NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA
FORMULÁRIO DO PROJETO
CHAMADA PÚBLICA FNDF/FNMC Nº 08/2012
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O FORTALECIMENTO DO MANEJO
FLORESTAL COMUNITÁRIO E FAMILIAR NA CAATINGA
IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DEMANDANTE
1.Nome da Instituição

2.Sigla
3.Endereço (rua, avenida, estrada; número; complemento; bairro)

4.Município

5.UF

6.CEP

8.Fax

10.Tipo de Organização.
Selecione uma opção;

11.Data de criação

7.Telefone

9.E-mail

Outros - Descreva

12.Número do CNPJ

13. Descreva o vínculo da instituição proponente com os beneficiários do projeto e o histórico da
parceria (caso a demandante não seja a beneficiária deste projeto):

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO DEMANDANTE
14.Nome
15.Cargo

16.Email

17.CPF

18.RG

19.Telefones

DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO (preencher os campos 20 a 25 caso o representante
legal não seja o responsável pelo projeto)
20.Nome
21.Cargo

22.Email

23.CPF

24.RG

25.Telefones

CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BENEFICIÁRIA
Caso os beneficiários estejam organizados em uma instituição diferente da proponente, preencha os
campos 26 a 37. Os demais campos devem ser preenchidos em qualquer projeto.
26.Nome da Instituição

27.Sigla

28.Endereço (rua, avenida, estrada; número; complemento; bairro)

29.Município
30.UF

31.CEP

32.Telefone

33.Fax

34.E-mail

35.Tipo de Organização.
Selecione uma opção;

Outros - Descreva

36.Data de criação

37.Número do CNPJ

38.Nome do Assentamento

39. O assentamento está em qual(is) município(s)?

40. O assentamento possui Licença Ambiental?
Sim

Não

41. Caso o assentamento não possua licença ambiental, indique as iniciativas que estão sendo
empreendidas para sua obtenção:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO BENEFICIÁRIA
42.Nome
43.Cargo

44.Email

45.CPF

46.RG

47.Telefones

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
Visando avaliar as potencialidades de produção florestal da área de Caatinga no assentamento e outras
informações relacionadas à atividade de manejo florestal, apresente as informações que se seguem:
48. Indique quais são os temas da Chamada a serem apoiados:
Assistência Técnica para elaboração de
Assistência Técnica para implementação
Plano de Manejo Florestal
do Plano de Manejo
Assistência Técnica para elaboração e implementação de Plano de Negócios, contemplando,
inclusive, o acesso crédito para atividades florestais
49. Descreva as principais atividades dos assentados relacionadas ao manejo florestal de uso múltiplo
da caatinga, incluindo produtos madeireiros e não madeireiros (uso para forrageio, apícola, fibras, entre
outros).

50. Cite os principais desafios encontrados pelos assentados quanto à produção e ao manejo florestal
da caatinga:

51. Indique a área total do assentamento, em hectares:

52. Indique quanto dessa área é ocupada por vegetação da Caatinga, em hectares:

53. Indique quanto dessa área de Caatinga se pretende utilizar para o manejo florestal, em hectares
(conforme demonstrado pelo interesse dos beneficiários em ata de assembleia):

Da área de caatinga do assentamento que se pretende utilizar para manejo florestal, indique:
54. Área de formação arbustiva arbórea aberta, em hectares:

55. Área de formação arbustiva arbórea fechada, em hectares:

56. Área de formação arbórea fechada, em hectares:

57. Se esta área já foi usada para agricultura (roçado) no passado, indique há quanto tempo está em
pousio, em anos:

58. Indique os produtos florestais com maior potencial de produção:
Mourão

Estaca

Lenha

Forrageiras

Outros

Outros - Descreva
59. Indique os cinco principais consumidores de produtos florestais madeireiros na região do
assentamento, estimando a quantidade total consumida do seu principal produto florestal:

Nome da empresa
compradora

Município da
empresa

Principal produto
comprado pela
empresa

Estimativa de
quantidade
comprada pela
empresa

Unidade de
medida

60. Indique se a comercialização de produtos agrícolas, pecuários ou florestais dos assentados é feita
por meio de sua associação ou cooperativa.
Sim
Não

61. Indique o número de famílias do assentamento:
62. Indique quantas destas famílias já comercializam produtos florestais:
63. Indique quantas destas famílias tem interesse em trabalhar com manejo
florestal de uso múltiplo

