MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL

Chamada FNDF No 4/2010
Fortalecimento do manejo florestal comunitário e familiar nas
Reservas Extrativistas da região Norte
IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE
1. Nome da
Instituição:

2. Sigla:

3. Endereço:
4. Município:
7. Telefone:

5. Estado:
8. Fax:

9. e-mail:

10: Tipo de instituição:
11. Outros - descreva:
12. Data de fundação:

13. CNPJ:

14. Descreva a instituição quanto suas finalidades, missão, objetivos e área de atuação:

6. CEP:

15. Representante legal da instituição:
16. Cargo:
17. e-mail:

18. Celular:

19. CPF:

23. Celular:

24. CPF:

20. Responsável Técnico pelo Projeto:

21. Cargo:
22. e-mail:

25. Cite as principais iniciativas (até três) da instituição proponente em relação ao manejo florestal comunitário e familiar, e sobre seu
relacionamento com as RESEX ou outras populações tradicionais:

26. Descreva o vínculo da instituição proponente com os beneficiários do projeto e o histórico dessa parceria:

27. Apresente outras instituições com as quais os beneficiários mantêm algum tipo de vínculo/parceria voltado à produção:

IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
28. Indique a forma de organização dos beneficiários do projeto:

29. Outros - descreva:
Caso os beneficiários estejam organizados em uma instituição diferente da proponente, preencha os campos 24 a 38:
30. Nome da
Instituição:

31. Sigla:

32. Endereço:
33. Município:
36. Telefone:

34. Estado:
37. Fax:

35. CEP:

38. e-mail:

39. Representante legal da instituição:
40. Cargo:
41. e-mail:

42. Celular:

43. CPF:

44. A Associação é titular da concessão de Direito Real de Uso ?

45. Se existirem outras organizações representativas atuantes na RESEX indique quais são, se estão formalizadas e quais as suas áreas
de atuação:

46. A RESEX possui Plano de Manejo?

47. Há Conselho Deliberativo instituído e em funcionamento?

48. Descreva as principais atividades dos beneficiários, sobretudo as relacionadas ao manejo florestal realizado de forma comunitária
ou no âmbito familiar na RESEX:

49. Cite os principais desafios identificados para a promoção do manejo florestal comunitário ou familiar na RESEX:

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
50. Visando melhor compreender as demandas relacionadas às atividade de manejo florestal comunitário e familiar na RESEX, informe
para que atividades produtivas este projeto poderá colaborar fornecendo capacitação ou assistência técnica:

51. Se estas atividades / produção já estão em curso, indique a estimativa de produção anual:
52. Estas atividades estão previstas no Plano de Manejo da RESEX ou em seu Plano de Utilização?
53. Há algum outro instrumento / autorização que permita a realização destas atividades na RESEX? Indique qual:

54. Relacione abaixo a infraestrura disponível na RESEX, e que os beneficiários possam tem acesso:
Equipamento
ou instalação

Descrição
(potência, área em m2, etc.)

Estado de conservação

Disponibilidade para a
execução do projeto

55. Essa infraestutura é considerada:
56. Justifique:
57. Indique os cinco principais consumidores de produtos comercializados pelos beneficiários informando:
Os produtos comercializados;
As quantidades comercializadas por período (ano, safra ou comércio eventual);
As unidades de medida (metros, kg, tonelada, litros etc.);
Os principais compradores ou consumidores finais (batelão, entreposto, cooperativa, mercado local, etc):
A existência de contrato de fornecimento, e em que quantidades;
Uma estimativa do valor comercializado por safra ou ano.
Produto

Quantidade

Unidade de medida

Destino ou
comprador

Há contrato de
fornecimento? Para
que quantidades?

Valor comercializado
por safra ou ano

58. Se existir exploração florestal madeireira na RESEX, informe quem faz, quais os principais produtos e para que se destinam:

59. Se já foi elaborado algum inventário florestal madeireiro na RESEX, indique em que áreas, quando foi realizado e quem realizou:

60. Existe Plano de Manejo Florestal Sustentável (madeireiro) na RESEX? Se sim, indique qual a sua situação:
61. Se o Plano de Manejo está paralisado, descreva por que?

63. Informe se a RESEX possui algum inventário florestal para os produtos não madeireiros (levantamento ou diagnóstico dos recursos
extrativistas). Se tiver, indique para quais produtos, em que áreas, quando foi realizado e por quem:

64. Informe se os beneficiários pelo projeto proposto recebem assistência técnica para a prática do manejo florestal / extrativismo. Se
recebem, indique qual a instituição oferta ou presta essa assistência técnica, como ela é remunerada e se tem um caráter permanente
ou é apenas temporária (parte de algum projeto, por exemplo):

65. Informe se existe algum tipo de parceria com outras instituições para a comercialização dos produtos. Descreva como essas
parceiras ocorrem (destaque como se dá o apoio técnico, o apoio financeiro, quais as instituições parceiras, os benefícios, etc.):

66. Indique se a associação, cooperativa ou comunidade beneficiária possui algum Plano de Negócios para o desenvolvimento da
produção e as estratégias de comercialização. Se existir, informe quando foi elaborado e se o Plano de Negócios está sendo
implementado:

67. Apresente uma estimativa do número de famílias que serão diretamente beneficiadas com o projeto

Orientações:
Ao pressionar o botão "Enviar por correio eletrônico" um extrato com os dados deste formulário será salvo e enviado diretamente
para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal.

ATENÇÃO - Caso seu
"Aplicativo de e-mail do computador"
não possa enviar automaticamente as
informações deste formulário,
selecione a opção
"E-mail na Internet",
que salvará em seu computador um
arquivo com extensão "XML" a ser enviado
para o seguinte endereço de correio
eletrônico:
fndf@florestal.gov.br
Neste caso favor incluir no
campo ASSUNTO
os seguintes dizeres:
Chamada FNDF 4/2010

Contatos:
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL
SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Endereço: Av. L4 Norte SCEN, Trecho 2, Lote 04 Bloco H, Ed. Sede do IBAMA
CEP: 70.818-900 Brasília - DF
Telefone: (061) 2028-7113 ou 2028-7147 / FAX (061) 2028-7469
Correio eletrônico: fndf@florestal.gov.br / Internet: www.florestal.gov.br
Enviar por correio eletrônico

Imprimir o formulário

