ANEXO II
Edital do Concurso nº. 001/2017 – SEMA
GDF
SEMA/FUNAM

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DA INICIATIVA
I Prêmio de Iniciativas Rurais – Jorg Zimmermann

FOLHA 01

1. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA INICIATIVA
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Endereço:
CEP:

Cidade:

UF:

e-mail:

DDD:

Fone:

site:

2. NOME/TÍTULO DA INICIATIVA

3. – IDENTIFICAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DA INICIATIVA
3.1. Título:

3.2. Categoria (marque com X, apenas 01 opção):
(___) Pequenos Produtores (propriedade com até 20 hectares ou 04 módulos rurais)
(___) Médio e Grande Produtores (propriedade acima de 20 hectares)

3.3. Eixos Temáticos (marque com X, pelo menos 02 opções):
(___) 1. Manejo sustentável da água (iniciativas que abrangem práticas de conservação de nascentes e áreas de
recarga e de reuso, incluindo captação de água de chuva e melhoria tecnológica na utilização de sistemas de
irrigação);
(___) 2. Uso de recursos naturais renováveis para obtenção de energia (iniciativas que buscam à obtenção de
autossuficiência);
(___) 3. Recuperação de áreas degradadas, da biodiversidade e dos ecossistemas (iniciativas que foquem ao
cumprimento das obrigações legais referentes ao Cadastro Ambiental Rural e à recuperação de passivos
identificados a partir deste cadastramento, incluindo a proposição e gestão de cotas de reserva ambiental, nos
termos legais vigentes);
(___) 4. Uso de recursos naturais no desenvolvimento de cadeias produtivas ligadas à sociobiodiversidade
(iniciativas que abrangem o aproveitamento e beneficiamento de espécies nativas em estratégias de agregação
de valor, cultivo orgânico e extrativismo baseado em manejo sustentável);
(___) 5. Agricultura em bases agroecológicas (práticas agropecuárias que promovam o manejo correto da
biomassa e de resíduos, evitem a perda e a degradação de solo e/ou de sua desertificação, evitem ou mitiguem a
poluição do ar, solo e água, tendo como consequência a redução da emissão de gases de efeito estufa);
(___) 6. Implementação de projetos (que permitam a governança participativa, a igualdade de gênero, a
intergeneracionalidade, a prática de inovação e o compartilhamento de resultados);
(___) 7. Desenvolvimento e/ou replicação de tecnologias (pesquisas e estudos desenvolvidos na temática, por
grandes ou pequenos produtores, como por comunidades ou em articulação com as mesmas na busca de melhor
produtividade, novos mercados e conservação ambiental e de serviços ecossistêmicos).
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5. DATA DE INÍCIO: _____/_____/_________
6. HISTÓRICO E JUSTIFICATIVA

7. OBJETIVOS
7.1. Objetivo Geral (o que se pretende alcançar com a iniciativa)

7.2. Objetivos Específicos (aqueles considerados necessários para atingir o Objetivo Geral)

FOLHA 02
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FOLHA 03

8. IDENTIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS (descrever, com dados qualitativos e quantitativos,
as práticas que fortaleçam a sociobiodiversidade, a agroecologia e a sustentabilidade socioambiental)

9. ABRANGÊNCIA E PÚBLICO ALVO (identificar o grupo de pessoas afetadas direta e indiretamente pela
iniciativa, apresentando suas características socioeconômicas e o grau de engajamento/participação)

10. RESUMO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (descrever o orçamento, destacando gastos financeiros
com materiais destinados à implantação da iniciativa e com recursos humanos – quantificar números de empregados)
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FOLHA 04

11. METODOLOGIA GERAL (indicar o conjunto de técnicas e processos utilizados como estratégia para alcançar
os objetivos)

12. DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS (descrever resumidamente como é feita a divulgação dos resultados
e o potencial de replicar a iniciativa em outras propriedades rurais)

13. PREMIAÇÔES RECEBIDAS (descrever, se for o caso, prêmios já recebidos pela iniciativa)

DECLARAÇÃO
Declaro conhecer e concordar com o inteiro teor do Edital do I PRÊMIO DE
INICIATIVAS RURAIS – Jorge Zimmermann.
Brasília, DF _____/_____________/2017.
__________________________________________
Assinatura do Responsável

