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Conceituação: 

O que é um Projeto?

O que é um Programa?

O que deve conter um Projeto (tópicos)

Como elaborar e negociar

Exercício 

Roteiro



Possui tempo determinado (princípio, meio e 

fim), recursos limitados e deve ser 

constantemente avaliado.

O que é um Projeto?

É um conjunto articulado de ações e pessoas 

motivadas para o alcance de um objetivo 

comum.

Expansão ou aperfeiçoamento!



O Programa reúne vários projetos que geram resultados e que 

somados atingem um determinado objetivo.

Possui tempo determinado (princípio, meio e fim), recursos 

limitados e deve ser constantemente avaliado.

Exemplos: PPG7 objetivos de proteção e desenvolvimento sustentável da

Amazônia; Projetos de manejo (floresta, várzea); Projetos de gestão

(Estados, índios, sociedade); Projetos de proteção (corredores ecológicos).

O que é um Programa? 

Conjunto integrado de projetos, atividades, operações especiais, 

entidades executoras e pessoas motivadas para alcance de um 

determinado objetivo.



• Título 

• Apresentação

• Resumo Executivo

• Objetivo Geral

• Objetivos Específicos

• Proponente

• Justificativa

• Público Alvo

• Estratégia de Implementação (Atividades)

• Indicadores de Avaliação

• Cronograma Físico

• Orçamento

• Sustentabilidade e Riscos

• Matriz Lógica

O que deve conter (tópicos)



O título deve expressar o tema do projeto, 

apresentado de forma concisa. Recomenda-se 

um nome fantasia e de fácil memorização.

A apresentação deve descrever a idéia do 

projeto e o trabalho da sua instituição.

Seja breve e objetivo.

A apresentação é o cartão de visitas do Projeto.

Título e Apresentação



É um resumo claro sobre os propósitos do 

projeto, os principais parceiros, os

beneficiários, bem como as alianças entre os 

diversos setores que intervêm para a

realização do projeto.

Sugere-se escrever o Resumo após terminar a 

elaboração do Projeto.

Resumo Executivo



Também conhecido como Objetivo de Desenvolvimento.

É o impacto, a longo prazo, que se pretende atingir com o Projeto.

É um objetivo mais amplo que pode ou não ser atingido somente no 

marco do Projeto. Outros projetos e/ou fatores precisam atuar para 

seu alcance.

Exemplos: 

Melhorar a qualidade vida da população por meio de ações de

saneamento ambiental no município; ex local

Aumentar a participação do Brasil no comércio mundial de carnes por

meio da erradicação da febre aftosa. ex nacional (dica: contribuir para)

Objetivo Geral



É o efeito essencial e específico que se pretende realizar 

no âmbito do Projeto.

Devem estar relacionados com o Objetivo Geral, 

mostrando “o quê” se pretende fazer para alcançá-lo.

Devem iniciar com verbos no infinitivo: executar, 

capacitar, implementar, sensibilizar, expandir, etc.

Objetivos Específicos (1)



Devem também ser:

• Apropriados – vinculados ao objetivo geral

• Mensuráveis – para permitir o acompanhamento e a

avaliação;

• Determinados no tempo – tendo um prazo para sua

realização;

• Claros – para evitar interpretações diversas;

• Realistas – espelhando a realidade.     

(dica: frases curtas)

Objetivos Específicos (2)



Exemplos

Objetivo Geral Objetivos Específicos

Melhorar a qualidade vida da

população por meio de ações de

saneamento ambiental no município.

1) Capacitar técnicos da Prefeitura 

na elaboração de projetos;

2) Aplicar novas tecnologias de 

saneamento;

3) Desenvolver parcerias com 

outros Municípios da Bacia.

Contribuir para o aumento da

participação do Brasil no comércio

mundial de carnes por meio da

erradicação da febre aftosa.

1) Intensificar a vacinação do 

rebanho brasileiro;

2) Promover a conscientização 

dos pecuaristas por meio de 

campanhas na TV.



Este tópico serve para informar “quem” está propondo o 

Projeto.

É a hora de mostrar a sua capacidade institucional de bem 

executar o Projeto.

Não precisa contar a história desde o nascimento da 

instituição, mas deve-se colocar a infra-estrutura disponível 

(instalações físicas, equipe, equipamentos, compromisso 

político do dirigente,...).

Essas informações ajudarão a definir a contrapartida que 

pode ser financeira e econômica (financeira = $, econômica = 

valor agregado das instalações, salários de pessoal, 

despesas com luz, telefone, etc).

Proponente



A justificativa deve apresentar, de forma convincente, o “porquê” da 

realização do Projeto. Em outras palavras, a justificativa deve 

esclarecer ou convencer as pessoas, principalmente os tomadores 

de decisão, sobre a importância de sua realização.

Seu conteúdo deve abordar, de maneira clara o problema a ser 

tratado, as conseqüências para a população desse problema e a 

estratégia que será aplicada pelo Projeto para solucioná-lo. 

Inserindo-o no contexto adequado – desenvolvimento sustentável e 

água; gestão municipal e água; bacia hidrográfica. 

Use dados quantitativos, resultados de pesquisa, cite autores 

reconhecidos na temática para enriquecer sua análise do problema 

e a solução que se está propondo. 

Justificativa



O segmento da sociedade para o qual o Projeto 

se destina e que se beneficia com sua execução.

Nos nossos exemplos:

• População do município

• Pecuaristas e industriais da pecuária diretamente 

e sociedade brasileira indiretamente

Público Alvo



A Estratégia de Implementação de um projeto deve 

responder, de forma detalhada, “como” o projeto será 

executado.

É uma das partes mais importantes do projeto, pois é através 

de sua perfeita elaboração que se definem as necessidade 

relativas ao pessoal, material e tempo de realização.

Nessa etapa deve-se colocar as atividades que serão 

desenvolvidas.

É fundamental para definir o custo do Projeto.

Estratégia de Implementação (Atividades) (1)



Estratégia de Implementação (Atividades) (2)

Objetivo Geral

Melhorar a qualidade vida da população por meio de ações de 

saneamento ambiental no município.

Objetivo Específico 1

Capacitar técnicos da Prefeitura na elaboração de projetos.

Atividades (como?)

1.1 articulação com órgãos estaduais e federais para a definição de

conteúdos e instrutores

1.2 seleção de técnicos das Prefeituras para a capacitação

1.3 escolha do local e infra-estrutura

1.4 realização dos cursos

dica 1: objetivo verbo no infinitivo; atividade substantivo;

dica 2: fazer tabela para permitir melhor visualização do todo;

dica 3: numeração de acordo com o objetivo especifico.



Estratégia de Implementação (Atividades) (3)

Objetivo Geral

Melhorar a qualidade vida da população por meio de ações de 

saneamento ambiental no município.

Objetivo Específico 2

Aplicar novas tecnologias de saneamento.

Atividades (como?)

2.1 realização de oficina com instituições de pesquisa para

conhecer novas tecnologias

2.2 identificação de fontes de financiamento e/ou parcerias para

aplicação, no município, de novas tecnologias

2.3 aplicação de novas tecnologias

dica 1: objetivo verbo no infinitivo atividade substantivo;

dica 2: fazer tabela para permitir melhor visualização do todo;

dica 3: numeração de acordo com o objetivo especifico.



Servem para mostrar o progresso do projeto e a reversão do 

problema apontado. Portanto, são instrumentos essenciais 

para a avaliação.

Os indicadores nos permitem descrever (medir) o objetivo 

geral, os objetivos específicos e os resultados.

Podem ser quantitativos e qualitativos.

Medem eficiência e eficácia.

Projeto Eficiente: cumpriu todas as etapas previstas no seu

plano de trabalho. Usou todos os meios disponíveis, portanto

foi eficiente.

Projeto Eficaz: impactou, teve resultado, mudou uma

situação, resolveu/mitigou o problema.

Indicadores de Avaliação



Os meios de verificação devem ser claros, confiáveis, 

precisos e de fácil mensuração.

Indicadores de Eficiência: km construídos, alunos

treinados;

Indicadores de Eficácia: % de população beneficiada,

redução da mortalidade infantil, aumento de renda.

dica: cuidado para não se enrolar. Aqui quanto mais simples melhor. Evite

critérios subjetivos. Use e abuse dos dados do IBGE. Uma pesquisa com

entrevistas com moradores é sempre bom.

Indicadores de Avaliação Meios de Verificação



É o momento de pensar “quando” fazer o quê....

Pode-se fazer um quadro relacionando as 

atividades e o espaço de tempo necessário. 

Pode ser semanal, mensal, trimestral...

Cronograma Físico



“Quanto” custa o Projeto?

Critérios importantes:

• agir com transparência, honestidade, realismo

• ter em mente os “imprevistos” (preço de passagens,

combustível)

• levantar custos com fornecedores locais

• considerar todas as parcerias e definir claramente

quem paga o que

• fazer tabela com custo unitário e custo total de cada

item

• verificar os percentuais obrigatórios de contrapartida

• contrapartida pode ser financeira ou econômica

• ser capaz de justificar cada elemento de despesa

Orçamento



É a capacidade de continuidade dos efeitos

benéficos alcançados pelo projeto após o seu

término.

Projeto tem começo, meio e fim...

Seus efeitos podem e devem continuar!

Sustentabilidade



• condições ou circunstâncias futuras;

• fora do controle da equipe do projeto;

• impacto adverso no projeto se ocorrer. 

Em outras palavras, enquanto uma incidência

problemática é um problema que deve ser

resolvido, um risco é um problema potencial

que não se apresentou ainda.

Ambientais, financeiros, institucionais, sociais, políticos, climatológicos ou 

outros fatores que podem fazer com que o mesmo fracasse.

Riscos



Gestão de Riscos



Matriz Lógica

Marco Lógico ou “Logical Framework” (BID/BIRD)

O Marco Lógico (também conhecido como Logical

Framework, LogFrame, MPP - Matriz de Planejamento de

Projetos) é um método desenvolvido pela USAID para

elaboração, descrição, acompanhamento e avaliação

de programas e projetos.

É utilizado por diversas agências internacionais de

financiamento, como o Banco Mundial, o BID e a GTZ

alemã -- que o incorporou ao seu método ZOPP.



Matriz Lógica

Problema 

central

Objetivo geral Indicadores Riscos 

Causa Objetivo 

Específico 1

Indicadores Riscos

Causa Objetivo 

Específico 2

Indicadores Riscos

Atividades Relativas ao Obj Específico 1 Insumos

h/m

viagens

seminários

Atividades Relativas ao Obj. Específico 2 Insumos

h/m

viagens

seminários



Matriz Lógica – Projeto Provárzea



Como Elaborar (pensar)

Usar as palavras chave

Qual o problema? Motivo que origina justifica o projeto

O quê fazer? Objetivo do projeto

Quem vai fazer? Proponente sozinho ou com parceiros

Por quê fazer? Justificativa do projeto

Como fazer? Estratégia de Implementação atividades

Quando fazer? Cronograma físico

Quanto custa? Orçamento



Como Elaborar – Fase 1 – Identificação

É o momento em que se identifica e tipifica o 

problema (momento crítico e decisivo)

“Brain storm”, Toró de palpites, Pororoca de ideias...

É a fase onde todos opinam, pode ocorrer 

conflitos, pode levar um dia, uma semana ou até 

um ano.

Tem que ser o mais participativo possível e

envolver todos: executores, parceiros, público

alvo e financiadores.
dica: local agradável



Como Elaborar – Fase 1 – Identificação

Árvore de Problemas (método ZOOP)

É um instrumento que permite a ordenação e 

hierarquização das causas e efeitos de um problema.

A árvore é composta por um problema principal ou

central (o cerne da questão) bem como por suas causas

e efeitos.

Na árvore o problema principal fica no centro, as causas

são as raízes (raízes do problema) e os efeitos são os

galhos.



Como Elaborar – Fase 1 – Identificação
Árvore de Problemas (método ZOOP)

Alto índice de 

acidentes de 

ônibus

Ônibus muito 

velhos
Ruas 

esburacadas
Motoristas 

imprudentes 

Sinalização 

inadequada 

Passageiros 

chegam 

atrasados

Passageiros 

feridos e 

mortos

Linchamento 

do Prefeito



Como Elaborar – Fase 1 – Identificação

Árvore de Objetivos (método ZOOP)

No caso da árvore de objetivos, as soluções desejadas

são estruturadas num diagrama semelhante ao da

Árvore de Problemas – definição dos objetivos que se

contrapõe aos problemas elencados.

Não se trata de se fazer uma simples "versão" do 

problema para o objetivo (por exemplo, trocar "serviço 

ineficiente" por “serviço eficiente")

Ex: não basta trocar motoristas imprudentes por motoristas

prudentes. As causas podem ser: salários, treinamento, baixa

estima.



Como Elaborar – Fase 1 – Identificação
Árvore de Objetivos (método ZOOP)

Reduzir a 

freqüência  

acidentes de 

ônibus

Renovar a frota
Desenvolver 

operação tapa 

buraco

Implementar 

ações de 

valorização 

Melhorar a 

sinalização

Passageiros 

chegam 

pontualmente

Menos passageiros 

feridos e mortos
Popularidade  

do Prefeito 

aumenta

Objetivos Específicos

Objetivo Geral



Projeto ÔNIBUS

Objetivo Geral

Reduzir a freqüência de acidentes de ônibus 

Objetivo Específico 1

Renovar a frota

(Como?)  Atividades

1.1 realização de pesquisa de fornecedores e preços

1.2 montagem e realização da licitação

1.3 aquisição dos veículos

Causa ônibus muito velhos Combate à causa Renovar a frota



Projeto ÔNIBUS

Objetivo Geral

Reduzir a freqüência de acidentes de ônibus 

Objetivo Específico 3

Implementar ações de valorização

(Como?) Atividades

3.1 melhoria salarial

3.2 linha de crédito para aquisição da casa própria 

3.3 instalação na empresa de ginástica laboral e 

técnicas de relaxamento

Causa motoristas imprudentes Combate à causa Implementar ações de 

valorização



Como Elaborar – Fase 2 – Formulação

Esgotou toda a fase de debate?

Envolveu todos os atores e grupos de interesse?

Identificou corretamente o problema?

Montou as árvores?

Então é a hora de escrever!

dicas: fase de escritório. Pode-se dividir tarefas mas o melhor é que 

a redação final fique com uma pessoa. Tem que saber escrever bem. 

Projeto mal escrito não arruma patrocinador.



Como Elaborar – Fase 3 – Negociação

Projeto está escrito?

Não há mais dúvidas?

É a hora de negociar!

Se a fase anterior contou com a participação dos 

financiadores, essa etapa ficará facilitada!

dicas: escreva sempre uma ajuda memória para registrar os

compromissos. Seja transparente com os patrocinadores.



Como Executar – Fase 4 – Execução

Cumprir rigorosamente o planejado!

Tomar cuidado com compras e pagamentos...

Manter um arquivo de documentos.

Avaliar execução diariamente.

Na dúvida, sempre entrar em contato com a área 

financeira da instituição financiadora.



Exercício

Situação Problema: Violência nas Escolas

A violência no ambiente escolar vem 

ganhando dimensões  que passam a demandar 

ações concretas de enfrentamento por parte da 

sociedade e dos governos. Embora muitas 

causas da violência estejam fora da escola, o 

seu reflexo no meio escolar representa ameaça 

a um dos pilares fundamentais da formação das 

crianças e jovens. Nesse sentido a mobilização 

de toda a sociedade é de suma importância para 

reversão desse quadro......



Notícias 1

Vandalismo nas escolas de Londrina-PR é apontado por diretores 

como muito grave na região - 22/08/2005 

O vandalismo é um problema constante enfrentado por várias 

escolas de Londrina-PR. Mesmo com monitoramento de alarme e 

vigias os vândalos ainda entram nas escolas para roubar materiais 

didáticos, merenda escolar e até mesmo brinquedos. Muitos 

diretores defendem a idéia de colocar cercas elétricas nos muros 

das escolas que chegam até 2,5 metros de altura alegando que só 

assim assustaria os invasores. Mas o município não autoriza a 

instalação de cerca elétrica nas unidades públicas. Segundo a 

Secretaria Municipal de Educação os arrombamentos e furtos são 

esporádicos e isolados não apresentando problemas graves e que 

não fogem do controle da empresa que monitora o sistema de 

alarme da cidade. 

Fonte: (Folha de Londrina-PR)



Notícias 2

Alto índice de EVASÃO ESCOLAR preocupa municípios 

paranaenses - 13/03/2006 

Em abril o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Cascavel-

PR, que abrange 18 municípios vai concluir as estatísticas 

sobre evasão escolar nas escolas estaduais, que 

compreendem Ensino Fundamental e Médio. Os dados são do 

período de maio de 2005 a fevereiro de 2006. O núcleo 

engloba 94 escolas e há registro de evasão em todas. Em 

Cascavel-PR a evasão chegou a 29,7% entre 2004 e o início 

de 2005. Porém, o ápice da evasão é em Foz do Iguaçu-PR, 

onde o número de alunos com idades entre 15 e 22 anos fora 

da escola chegou a 50%.



Notícias 3

Relatório da ONU para a Educação, Ciência e 

Cultura (Unesco) divulgado em 2004 contendo 

dados de 1993 a 2002 revela que os HOMICÍDIOS 

entre jovens de 15 a 24 anos cresceram 88,6%,

contra uma média geral de 62,3%. Apenas em 2002 

foram registradas 2.505 mortes de jovens nessa 

faixa etária. Tais taxas colocam o Brasil em quinto 

lugar entre os 67 países em que há levantamentos 

semelhantes, atrás apenas da Colômbia, Ilhas 

Virgens, El Salvador e Venezuela. 

Fonte UNESCO



Exercício

1)Elaborar árvore de problemas e de objetivos; 

Qual o Problema Central?

2) Definir Objetivos Geral e Específicos;

O que fazer? Título do Projeto.

3) Definir Público Alvo;

Quem se beneficiará?

4) Montar Estratégias/Atividades;

Como fazer?

5) Selecionar Indicadores.

Como saber se o projeto “dará certo”?



Exercício ‘Árvore’

Problema Central

Causas Causas Causas Causas

EfeitosEfeitosEfeitosEfeitos



Exercício

Objetivo Geral

Objetivo Específico 1

Atividades

1.1

1.2

1.3



Exercício

Objetivo Geral

Objetivo Específico 2

Atividades

2.1

2.2

2.3



Exercício

Objetivo Geral

Objetivo Específico 3

Atividades

3.1

3.2

3.3



Exercício

Público Alvo

Indicadores



Obrigada!!!!



Fontes de Financiamento Federais

1) BNDES

2) Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA

3) Fundação Nacional de Saúde - FUNASA

4) Caixa Econômica Federal - CEF

5) Fundo de Direitos Difusos – FDD/MJ



Fontes de Financiamento Federais

BNDES

Financia projetos em várias áreas:

• Agricultura

• Comércio e serviços

• Exportação

• Indústria

• Infra-estrutura

• Inovação

• Meio Ambiente



Fontes de Financiamento Federais

BNDES – Projetos Ambientais

Eco-eficiência – Racionalização do Uso de Recursos Naturais:

 Redução do uso de recursos hídricos: tratamento, reuso e 

fechamento de circuitos

 Redução do consumo de energia na produção de bens e 

prestação de serviços 

 Substituição de combustíveis de origem fóssil (óleo diesel e 

gasolina) por fontes renováveis (biodiesel, etanol, energia 

hídrica, eólica ou solar)

 Aumento da reciclagem interna e externa de materiais 

 Utilização voluntária de tecnologias mais limpas: sistemas de 

prevenção, redução, controle e tratamento de resíduos 

industriais, efluentes e emissões de poluentes



Fontes de Financiamento Federais

BNDES – Projetos Ambientais

Recuperação e Conservação de Ecossistemas e Biodiversidade : 

 Recuperação de matas ciliares e controle de erosão

 Formação, recuperação, manutenção, preservação, 

monitoramento e compensação de áreas de reserva legal e 

áreas de preservação permanente

 Projetos de turismo que contribuam para o desenvolvimento de 

unidades de conservação de proteção integral e RPPN 

integrantes do SNUC

 Pesquisa de substâncias da natureza brasileira para 

desenvolvimento de fármacos, cosméticos e especiarias



Fontes de Financiamento Federais

BNDES – Projetos Ambientais

Saneamento Básico: 

• Coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos 

industriais, comerciais, domiciliares e hospitalares para 

encerramento de depósitos de lixo (“lixões”)

• Implantação de redes coletoras e de sistemas de tratamento de 

esgotos sanitários   

Recuperação de Passivos Ambientais: 

• Recuperação de áreas degradadas, mineradas ou contaminadas, 
como: deposições antigas, depósitos de resíduos sólidos ou 
aterros abandonados, áreas de empréstimo, bota-fora, 
derramamento de líquidos, óleos e graxas, percolação de 
substâncias nocivas, lençol freático contaminado, presença de 
amianto ou de transformadores com ascarel, áreas alteradas 
sujeitas a erosões e voçorocas, terras salinizadas, áreas de 
Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente degradadas 
ou utilizadas para outros fins



Fontes de Financiamento Federais

BNDES – Projetos Ambientais

Ações de Gestão e Planejamento de Empresas: 

• Sistemas de gestão ambiental ou integrada; capacitação do corpo 
técnico das empresas e constituição de unidade organizacional 
dedicada às questões ambientais; certificações ambientais

• Estudos de Impacto Ambiental e respectivas ações indicadas 
visando prevenir ou mitigar os impactos ambientais

Ações de Gestão e Planejamento dos Comitês de Bacia Hidrográfica: 

• Gerenciamento de recursos hídricos: modernização da gestão, 

monitoramento e aperfeiçoamento de sistemas de informação; 

serviços e processos voltados ao controle e fiscalização dos 

diferentes usos da água e de implantação de iniciativas na área 

de educação ambiental 



Fontes de Financiamento Federais

BNDES – Contatos

Rio de Janeiro: (21) 2172-8888

Brasília: (61) 3214-5600

Recife: (81) 3464-5800

São Paulo: (11) 3471-5100

faleconosco@bndes.gov.br



Fontes de Financiamento Federais

Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA

Criado pela Lei 7.797/89

MISSÃO

Contribuir como agente financiador, por meio

da participação social, para a implementação da

Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA.



Fontes de Financiamento Federais

FNMA
Quem pode demandar recursos?

INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS

• Todas das esferas: Federal, Estadual, Municipal e do Distrito 
Federal.

ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS

• Sem fins lucrativos

• Cadastradas no CNEA ou com mais de 2 anos de existência
legal

• Finalidade Estatutária Ambientalista
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FNMA

Formas de Apoio

DEMANDA ESPONTÂNEA:

•Apresentadas em qualquer época do ano

•Oriundas de qualquer região do Brasil

•Enquadradas nos Núcleos Temáticos

DEMANDA INDUZIDA:

•Apresentadas em resposta a editais e termos de 

referência, ou outras formas de indução
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FNMA

Núcleos Temáticos

• Água e Floresta

• Conservação e Manejo da Biodiversidade

• Gestão Pesqueira Compartilhada

• Planejamento e Gestão Territorial

• Qualidade Ambiental

• Sociedades Sustentáveis
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FNMA

Desempenho

Mais de 1500 projetos

Mais de R$ 170 milhões investidos



Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA Como Acessar ?
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FUNASA

Atua apoiando técnica e/ou financeiramente o 

desenvolvimento de ações de saneamento nos 

municípios, a partir de critérios epidemiológicos e 

ambientais em saúde, voltadas para a promoção à 

saúde e para a prevenção e controle de doenças e 

agravos, com destaque para a redução da 

mortalidade infantil.
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FUNASA

Público Alvo da Funasa:

• Municípios - IDH abaixo da média nacional

selecionados Programa Fome Zero

prioritariamente até 50 mil hab

• Comunidades rurais, quilombolas, assentamentos 

da reforma agrária e reservas extrativistas



FUNASA Acesso mediante Convênio
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Caixa Econômica Federal

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 

Infra-estrutura Social e Urbana
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Caixa Econômica Federal – PAC

Fontes de recursos para saneamento básico 2007/2010



Caixa Econômica Federal – PAC

Contratação em 2007 – R$ 3 bilhões

PROCEDIMENTOS

Apresentação, pelo proponente, do Projeto Básico / Orçamento atualizado 

ao Agente Financeiro

Notificação de recebimento, pelo Agente Financeiro, à Secretaria Nacional 

de Saneamento Ambiental

Conclusão da análise de risco de crédito pelo Agente Financeiro

Abertura pelo Agente Financeiro, de processo solicitando autorização de 

contratação junto à Secretaria do Tesouro Nacional - Envio da Proposta 

Firme 

Recebimento, pela Secretaria do Tesouro Nacional, de toda a

documentação exigida no Manual de Instrução de Pleitos 

Autorização, pela Secretaria do Tesouro Nacional, para contratação da 

operação de crédito



Fundo de Direitos Difusos – Ministério da Justiça

Direitos difusos são todos aqueles direitos que não podem 

ser atribuídos a um grupo específico de pessoas, pois 

dizem respeito a toda a sociedade.

Meio Ambiente

Direitos do Consumidor

Bens Culturais e Histórico

Fontes de Financiamento Federais



Fundo de Direitos Difusos – Ministério da Justiça

Origem dos Recursos

Condenações judiciais decorrentes da Lei 7347/85 –

Ação Civil Pública por danos causados ao meio 

ambiente, ao consumidor e aos bens culturais....

Fontes de Financiamento Federais



Fundo de Direitos Difusos – Ministério da Justiça

Poderão receber recursos do FDD/MJ:

· Instituições governamentais da Administração Pública direta ou 

indireta, nas diferentes esferas de governo: federal, estadual e 

municipal;

· Organizações não-governamentais, brasileiras, sem fins lucrativos, 

que tenham nos seus estatutos (ou outra espécie de ato 

constitutivo), objetivos relacionados à atuação na área do meio 

ambiente, do consumidor, de bens e direitos de valores artísticos, 

estéticos, históricos, turísticos, paisagísticos e por infração à 

ordem econômica e outros interesses difusos e coletivos.

Limite de Recursos: R$ 300 mil

Aplica uma média de R$ 8 milhões por ano

Fontes de Financiamento Federais



Fundo de Direitos Difusos – Ministério da Justiça

Perfil dos Projetos

• Implementação ou preservação de parques

• Recuperação de nascentes, córregos, rios e bacias 

hidrográficas

• Espécies ameaçadas de extinção

• Preservação, recuperação e monitoramento de recursos 

hídricos

• Manejo e gestão de resíduos sólidos

• Educação ambiental

• Restauração, conservação de patrimônios históricos e 

culturais

Fontes de Financiamento Federais



Fundo de Direitos Difusos – Ministério da Justiça

Próxima Etapa de Seleção

Cartas Consulta deverão ser entregues no período 

de 10 de março a 30 de abril

www.mj.gov.br

(61)- 3429-9133, 3429-3488, Fax (61) 3225-3947

Fontes de Financiamento Federais

http://www.mj.gov.br/


O preenchimento de qualquer formulário, ou o 

atendimento de qualquer procedimento para 

captação de recursos ficam muito mais fáceis 

quando se sabe o que quer!


