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APRESENTAÇÃO
Caro(a) proponente,

Temos ciência de que existem inúmeras instituições como a 
sua, que primam pela sustentabilidade e atuam em prol da 
preservação dos recursos naturais e da valorização dos saberes 
de comunidades tradicionais. Instituições como essas estão 
repletas de ideias e ações de grande relevância para a sociedade 
em que vivemos. Muitas vezes, a grande dificuldade é organizar 
tantas ideias em um documento escrito, ou seja, escrever um 
projeto. Após formalizar a proposta, ainda é preciso obter 
recursos para conseguir executá-la. 

Pensando em tornar esse desafio mais leve, elaboramos esta 
cartilha especialmente para você! Ela pode auxiliar na construção 
de projetos socioambientais completos e estruturados, além de 
orientar a inserção deles no formulário on-line da Plataforma 
Semente.

Esta cartilha se divide em duas partes. Na primeira 
você encontrará informações e conceitos sobre projetos 
socioambientais, o passo a passo para a sua elaboração e algumas 
dicas para a escrita e a gestão desses projetos na organização. Na 
segunda, apresentamos a Plataforma Semente, seu processo de 
recebimento e avaliação dos projetos e orientações de cadastro.

As informações desta cartilha serão de grande utilidade 
na elaboração de projetos socioambientais. Para facilitar o 
preenchimento do formulário on-line da Plataforma Semente, 
disponibilizamos no site sementemg.org o modelo das planilhas 
técnica e financeira em formato Excel e o roteiro com todas as 
perguntas do formulário no formato Word, que poderão ser 
utilizadas para elaboração e gestão de seus projetos. Recorra a 
este material sempre que precisar. 

Boa leitura e mãos à obra!

http://sementemg.org 
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SEMENTE: 
TRANSFORMANDO 

IDEIAS EM PROJETOS
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O projeto “Semente: Transformando ideias em projetos” é uma 
ferramenta inovadora que recebe iniciativas socioambientais 
de organizações da sociedade civil, empresas e órgãos 
governamentais para promoção, defesa e conservação do meio 
ambiente natural, histórico cultural ou urbanístico no estado de 
Minas Gerais.

Desenvolvido pela parceria entre Centro Mineiro de Alianças 
Intersetoriais (CeMAIS) e o Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais (MPMG), por meio do Centro de Apoio Operacional 
do Meio Ambiente (CAOMA), o Semente colabora com os 
Promotores de Justiça na avaliação, seleção e monitoramento de 
projetos executados com recurso de medidas de compensação 
ambiental, garantindo efetividade, transparência e divulgação 
dos resultados alcançados.

Todas as ações realizadas são voltadas para a melhoria da 
atuação dos órgãos de defesa e conservação do meio ambiente 
e promoção da transparência na destinação das medidas 
compensatórias ambientais, possibilitando maior acesso aos 
recursos disponíveis pelas organizações que possuem projetos 
na área.

Para potencializar as organizações na escrita e submissão de 
projetos socioambientais, o Semente desenvolveu diversas 
ferramentas, entre elas esta cartilha, que orienta tanto na 
criação e escrita de projetos, quanto na captação por meio da 
Plataforma Semente.

Como resultado do trabalho de avaliação e monitoramento, o 
Semente potencializa a transparência dos resultados alcançados 
e dos recursos utilizados, sendo possível o acompanhamento 
desses resultados pela comunidade envolvida.

Uma ferramenta inovadora de 
monitoramento e avaliação de 
projetos socioambientais
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ESCRITA DE PROJETOS 
SOCIOAMBIENTAIS
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INTRODUÇÃO AO MEIO AMBIENTE

A Constituição Federal Brasileira de 1988 determina que todos 
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
devendo ser defendido e preservado por todas as pessoas e 
órgãos públicos, garantindo seu acesso para as presentes e 
futuras gerações. Ao contrário do senso comum, meio ambiente 
não se limita apenas à fauna e à flora, mas tudo que envolve os 
seres vivos, inclusive elementos criados pelo homem como obras 
de arte, música, dança e a própria estrutura das cidades.

“Terra!
És o mais bonito dos planetas

Tão te maltratando por dinheiro
Tu que és a nave nossa irmã

(...)
Vamos precisar de todo mundo

Um mais um é sempre mais que dois
(...) Recriar o paraíso agora

Para merecer quem vem depois”
(Beto Guedes)
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Meio ambiente natural: composto pelos recursos 
naturais como água, solo, ar atmosférico, fauna e 
flora, é o mais conhecido entre os conceitos de meio 
ambiente.

Meio ambiente cultural: composto de todos os bens, 
materiais e imateriais, individuais ou coletivo, que 
fazem referência à identidade e à memória de diversos 
grupos da sociedade brasileira. Nesse grupo estão 
incluídas formas de expressão, criações científicas, 
artísticas e tecnológicas, espaços destinados às 
manifestações artísticas e culturais, sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico.

Meio ambiente urbanístico: também chamado de 
meio ambiente artificial, é formado pelos espaços 
urbanos fechados como prédios residenciais e 
comerciais e os equipamentos públicos urbanos 
abertos, como ruas, avenidas e praças.*

* Fiorillo e Rodrigues (1995).

O principal desafio atualmente é criar formas para que as 
atividades humanas não interfiram negativamente em seu 
entorno e evitem a continuidade do nível de degradação.*

Todo empreendimento humano com potencial de prejudicar o 
meio ambiente no local de sua implantação possui a obrigação 
legal de repará-lo, podendo ser por meio de reflorestamento, 
proteção de nascentes, ações com a comunidade para valorização 
da cultura local ou até mesmo por meio de uma compensação 
financeira. Essa compensação é destinada aos órgãos públicos 
fiscalizadores para a execução de ações de recuperação e 
preservação do meio ambiente. 

* JACOBI, Pedro. Educação Ambiental: o desafio da construção de um 
pensamento crítico, complexo e reflexivo. Educação e Pesquisa, São 
Paulo, v. 31, n. 2, p. 233-250, maio/ago. 2005
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Medidas de compensação ambiental: mecanismo 
legal que determina que o empreendedor causador de 
um dano passado ou futuro, precisa, além de reduzir 
o impacto ambiental de sua atividade, compensar o 
bioma que foi afetado, seja com a implementação de 
ações e medidas necessárias ou com pagamento em 
dinheiro.

Termo de Ajuste de Conduta (TAC): é o documento 
utilizado pelos órgãos públicos, em especial pelo 
Ministério Público, para o ajuste de conduta. Ou seja, 
a empresa/pessoa que assina o TAC se compromete a 
ajustar alguma conduta considerada ilegal e passar 
a cumprir a lei, compensando os danos e prejuízos 
causados pelas suas ações. 

Um grande benefício para a sociedade obtido por meio da 
Plataforma Semente é a destinação de recursos provenientes 
de medidas de compensação ambiental para projetos 
socioambientais. Tais projetos visam o equilíbrio nas relações 
entre o homem e o meio ambiente por meio de práticas 
sustentáveis e da propagação de valores, habilidades e 
conhecimentos diretamente ligados à responsabilidade 
socioambiental em esfera individual e coletiva.

Você e sua instituição também fazem parte desse compromisso 
de contribuir para uma sociedade mais crítica e consciente, 
capaz de gerar impactos positivos ao meio ambiente e à sua 
própria qualidade de vida.
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PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS

Diante de um contexto ambiental marcado pela degradação 
e impactos humanos cada vez mais complexos, os projetos 
socioambientais são de grande importância para incentivar 
a adoção de práticas sustentáveis que contemplem as inter-
relações do meio natural com o social. Tendo em vista que um 
projeto desse cunho lida tanto com pessoas quanto com o meio 
em que vivem, antes de executá-lo é importante: 

• Compreender contextos históricos e culturais da localidade 
a ser trabalhada;

• Diagnosticar relações institucionais e comunitárias;

• Considerar os limites e as oportunidades presentes para o 
desenvolvimento da proposta. 

Portanto, todo projeto socioambiental deve ser trabalhado 
a partir de uma visão holística* , contando com a adesão da 
comunidade envolvida e o apoio de órgãos públicos, da iniciativa 
privada e do terceiro setor. É necessário envolver parceiros, 
compartilhar ideias, sonhar juntos, para que a proposta seja 
abraçada pela comunidade e, assim, a transformação almejada se 
torne realidade, contribuindo para um mundo mais consciente 
e digno para todos.

* Corrente que considera o todo não somente como uma junção de suas 
partes, mas como um sistema completo.

“Sonho que se sonha só
É só um sonho que se sonha só

Mas sonho que se sonha junto é realidade”
(Raul Seixas)
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O QUE É UM PROJETO?

“Um projeto é uma ação social planejada, estruturada em 
objetivos, resultados e atividades, baseados em uma quantidade 
limitada de recursos (...) e de tempo.”*  

O projeto nasce do desejo de mudar uma realidade: pode ser 
fruto de um sonho, surgir de uma inquietação ou da percepção 
de algum problema a ser solucionado. O grande desafio de um 
projeto é fazer com que as  ideias sejam transformadas em ações, 
para que esse desejo de mudança se torne realidade.  

um projeto, isoladamente, não é capaz de “mudar o mundo”. Ele 
deve sempre interagir com políticas e programas voltados para 
o desenvolvimento social sustentável. 

Enquanto o projeto contribui para a transformação da realidade 
a partir de uma ação localizada no tempo e focalizada em seus 
resultados, a política pública envolve um conjunto de ações 
diversificadas e continuadas no tempo, visando manter e 
regular a oferta de um determinado bem ou serviço.**

* ARMANI, Domingos. Como elaborar projetos? Guia para elaboração e 
gestão de projetos sociais. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2001.
** STEPHANOU, Luis (coord.). Guia para elaboração de projetos sociais. 
São Leopoldo, RS: Sinodal, Porto Alegre/RS: Fundação Luterana de 
Diaconia, 2003.

Certamente, os motivos que 
levaram sua organização a criar 
um projeto socioambiental 
foram problemas pontuais, 
inseridos no contexto de 
determinada comunidade. Esta 
situação que motivou a sua 
iniciativa está inserida em uma 
rede de situações e relações que 
devem ser consideradas tanto 
no momento de elaborar sua 
proposta, como no momento de 
executá-la. Vale lembrar que um 
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O que é importante no 
desenvolvimento de um projeto

• Ter limites

• Ser local e focal

• Ter objetivos claros e quantificáveis 

• Orçamento real

POR QUE ESCREVER UM PROJETO?

Organizar o projeto em um documento escrito auxilia na 
sistematização do trabalho a ser desenvolvido, identificando os 
objetivos a serem cumpridos e os meios para atingi-los, bem como 
os resultados esperados.

O projeto torna-se mais rico e completo quando elaborado em 
equipe, pois reúne múltiplos saberes e ideias diversas para 
solucionar o problema levantado. É importante saber trabalhar 
em conjunto, exercitando o respeito de ouvir o outro. A escrita 
facilita esse trabalho coletivo, no sentido de compartilhar a 
imagem do que se pretende alcançar. 

No momento de elaborar seu projeto socioambiental, é 
importante planejar as ações e pensar nos prazos e responsáveis 
por cada atividade, para que na hora de executá-lo, os recursos 
(financeiros, materiais e humanos) sejam otimizados, sem 
que haja desperdícios e desgaste das relações. O projeto escrito 
torna-se assim uma ferramenta de trabalho para a instituição 
organizadora, possibilitando sua captação de recursos. 
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PARA QUEM ESCREVER UM PROJETO?

O projeto é a ponte que interliga o proponente ao Ministério 
Público de Minas Gerais por meio do promotor de Justiça. Sendo 
assim, ao elaborar sua proposta é fundamental pensar em QUEM 
irá recebê-lo e considerar o seu perfil. Um projeto incompleto 
ou elaborado de maneira confusa transmite insegurança ao 
Promotor de Justiça que recebe e lê a proposta. O que o possível 
parceiro pretende é conhecer a capacidade do proponente de 
elaborar, implantar e administrar um projeto, de reunir as 
informações pertinentes e atender às solicitações de maneira 
precisa, inteligível e bem redigida.* 

Para ser bem-sucedido, seu projeto deve conter o maior 
detalhamento possível das atividades propostas, de forma clara 
e organizada. Assim, é possível expor o que se pretende fazer, 
qual é a relevância da sua proposta e quais as possibilidades 
reais de obter os resultados esperados. 

Antes de elaborar sua proposta, é importante ler atentamente 
o edital ou regulamento ao qual irá submetê-la, para que possa 
adequar a apresentação do seu projeto às exigências.

Acesse aqui o Regulamento Semente

* SENA, Lúcia (coord.). Manual para Elaboração, Administração e 
Avaliação de Projetos Socioambientais / Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, Coordenadoria de Planejamento Ambiental Estratégico e 
Educação Ambiental. -- São Paulo: SMA / CPLEA, 2005.

http://sementemg.org/semente/page.php?id=3
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IDENTIFICAÇÃO DE CAUSAS E SOLUÇÕES 

Antes de escrever um projeto, é necessário identificar as 
causas do problema ambiental vivenciado para, a partir daí, 
desenvolver soluções efetivas. Para auxiliar nessa identificação, 
vamos falar sobre a Árvore de Problemas e a Árvore de Objetivos: 
ferramentas que podem ajudá-lo a encontrar soluções para os 
problemas que motivaram o desenvolvimento do seu projeto e 
também a compreender os limites de atuação do mesmo. 

ÁRVORE DE PROBLEMAS

A Árvore de Problemas é uma ferramenta utilizada para facilitar 
a visualização e a análise da relação causa-efeito de determinado 
problema. O ideal é que ela seja construída em grupo, para 
conter uma visão mais completa da realidade a ser trabalhada 
e consiga levantar mais soluções para o problema em questão.

Para a construção da árvore deve-se primeiramente escolher o 
problema a ser trabalhado. Sabemos que geralmente existem 
vários problemas no contexto de uma comunidade, mas você 
deve selecionar um deles, que seja importante e possível de ser 
solucionado no âmbito do seu projeto. Escolhido aquele que será 
o problema central, podemos iniciar a construção da Árvore 
de Problemas. Reúna sua equipe, tenha em mãos canetas e 
quadrinhos de papel. 

Escolha um local de fácil 
visualização para montá-la: 
pode ser em um quadro, em uma 
cartolina colocada no centro da 
mesa ou na parede. Em resumo, 
um local que permita que todos 
vejam o organograma a ser 
construído e possam contribuir 
ao longo do processo. Então, 
vamos lá!
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Escreva em um quadrinho o problema principal 
a ser solucionado e coloque-o no centro do 
papel. Este será o tronco da árvore.

Abaixo do problema central, coloque suas 
causas ou fatores geradores. Estas formam as 
raízes da árvore e é justamente aí que o projeto 
deve atuar, na busca de soluções para as causas 
encontradas. Escreva-as nos quadrinhos e 
posicione-as abaixo do problema principal, 
caracterizando raízes da árvore.

1

2

Agora, pense nas consequências que surgem 
a partir do problema central, focando nos 
aspectos negativos que elas provocam no 
público-alvo do projeto. Escreva-as nos 
quadrinhos e posicione-as acima desse 
problema principal, formando a copa da 
árvore, com seus galhos e folhas.

3

Após realizar essa atividade de preenchimento dos quadrinhos 
e fixá-los na árvore, deve-se analisar se os mesmos são 
verdadeiramente causas ou consequências e, caso necessário, 
deve-se reposicioná-los.

A seguir, apresentamos uma árvore de problemas já construída. 
Este exemplo foi retirado do projeto Águas do Saraiva executado 
pelo CeMAIS entre os anos de 2013 a 2015.
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EXEMPLO DE UMA 
ÁRVORE DE PROBLEMAS
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ÁRVORE DE OBJETIVOS
Após a elaboração da Árvore de Problemas e identificação das 
causas que levaram ao problema central do seu projeto e dos 
efeitos que eles geram na comunidade, é hora de pensar em 
possíveis soluções e definir os objetivos da sua proposta, a partir 
da Árvore de Objetivos. 

Utilizando a mesma estrutura da árvore, discuta com sua equipe 
quais as causas que podem ser eliminadas ou controladas a 
partir de ações da própria comunidade. Faça um recorte de 
acordo com a temática e a capacidade de execução.

Feito isso, vocês irão transformar as situações negativas em 
ações positivas, baseando-se nas informações contidas na 
Árvore de Problemas. Então, vamos lá! 

Escreva todas essas informações em quadrinhos e disponha-
as na Árvore de Objetivos, conforme o exemplo apresentado a 
seguir.

Transforme o problema central em um 
objetivo. O que você quer propor para a solução 
do problema? Esse item abrange todas as ações 
que poderão ser realizadas para solucionar os 
efeitos.

Transforme as causas em meios para alcançar 
o objetivo. Defina quais ações serão realizadas.

1

2
Transformem as consequências em resultados. 
O que você pretende alcançar ao realizar as 
ações do item anterior? Avalie ainda o período 
de execução necessário para alcançar os 
resultados. 

3
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EXEMPLO DE UMA 
ÁRVORE DE OBJETIVOS
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ELABORANDO UM PROJETO 
SOCIOAMBIENTAL 

Chegou o momento de colocar a proposta no papel! A seguir, 
apresentamos algumas dicas e exemplos para que você 
compreenda melhor cada um dos itens exigidos na Plataforma 
Semente e consiga inserir no formulário todas as informações 
importantes contidas em seu projeto. Os exemplos utilizados 
também foram retirados do projeto Águas do Saraiva. 

Após a explicação de cada um dos itens, você encontrará um 
espaço reservado para fazer anotações. Escreva tudo o que vier 
em sua mente, inclusive as questões que surgirem ao longo desse 
processo. Todas essas ideias serão fundamentais no momento 
de elaborar o projeto. 

1. NOME

Como escolher um bom nome para o projeto? Por onde começar?

Quando elaboramos um projeto, várias ideias de nomes surgem 
em nossa mente. Essas ideias podem e devem ser anotadas para 
servirem de inspiração no momento de definir o nome. Apesar 
de ser o primeiro item de um projeto, o ideal é que o nome seja 
definido ao final, assim que o projeto estiver estruturado, pois 
ele deve traduzir sua essência. Sendo assim o nome pode conter 
algo relacionado ao problema abordado, às atividades propostas 
ou à comunidade beneficiada. 

Use a criatividade para escolher um nome simples, atrativo, de 
fácil compreensão e escrita, que torne seu projeto único!

“Vem, vamos embora
Que esperar não é saber

Quem sabe faz a hora
Não espera acontecer”

(Geraldo Vandré)
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O nome possui um limite de 50 caracteres e não pode ser 
repetido. Cada projeto é único. Caso você tenha mais de 
um projeto na Plataforma com o mesmo nome, utilize 
variações que indicam diferentes fases, localidades ou 
ações.

O nome deve encantar e instigar a vontade de ler a proposta 
como um todo. Ele poderá ser também uma ótima ferramenta de 
comunicação com a comunidade e contribuir para que o projeto 
se torne referência à população local.

2. RESUMO/EMENTA 

Como posso falar sobre meu projeto em poucas palavras? O que 
é importante apresentar em uma ementa?

Essas são algumas das dúvidas que podem surgir quando vamos 
elaborar a ementa de um projeto. A ementa será o primeiro 
contato do Promotor de Justiça com seu projeto e irá transmitir 
uma ideia inicial sobre as questões essenciais da proposta, 
tornando-a atraente ou não. Uma ementa bem-feita causará 
uma boa impressão inicial e pode ser decisiva na aprovação do 
projeto. Ela deve conter informações básicas sobre o perfil do 
projeto, indicando de forma clara e objetiva “o que será feito”, 
“por que será feito”, “para quem” e “onde”; de forma que o leitor 
compreenda o que está sendo proposto. Assim como o nome, a 
ementa é a última a ser elaborada. O ideal é finalizar o projeto, 
esperar um tempo para relê-lo e só então escrevê-lo.

3. ÁREA DE ATUAÇÃO 

Todo projeto socioambiental possui uma área de atuação, que 
se destaca de acordo com suas principais atividades.Nesse item 
são definidas as áreas de atuação de acordo com a classificação 
do meio ambiente: natural, histórico-cultural ou urbanístico. 
Embora seu projeto possa abranger mais de uma área de atuação, 
selecione qual será a mais relevante durante sua execução.
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4. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Todo projeto deve ser pensado e elaborado dentro de um período 
de execução determinado. Esse período deve abranger todas as 
atividades planejadas e orientará assim, sua escrita, bem como 
a programação orçamentária. Defina o tempo de duração do 
projeto de acordo com a quantidade de meses necessários para 
sua conclusão. Os projetos inseridos na Plataforma Semente 
devem ter seu período de execução de 1 a 24 meses.

5. MUNICÍPIOS DE EXECUÇÃO  

Os municípios de execução definem a área de abrangência do 
projeto, ou seja, o espaço geográfico em que ele será desenvolvido, 
podendo ser definidos mais de um município por projeto, desde 
que pertencentes ao estado de Minas Gerais. Para isso, selecione 
quais municípios serão impactados pelas atividades previstas. 

6. BACIA HIDROGRÁFICA  

A área de meio ambiente do MPMG possui uma divisão própria de 
coordenadorias utilizando como base as bacias hidrográficas do 
estado. Ao todo, são 9 Coordenadorias Regionais das Promotorias 
de Justiça de Meio Ambiente por Bacias Hidrográficas:

• Coordenadoria Regional da Bacia do Rio Doce;

• Coordenadoria Regional da Bacia do Rio Paraíba do Sul;

• Coordenadoria Regional das Bacias dos Rios Paranaíba e 
Baixo Rio Grande;

• Coordenadoria Regional da Bacia do Rio Grande;

• Coordenadoria Regional das Bacias dos Rios Verde Grande e 
Pardo de Minas;

• Coordenadoria Regional das Bacias dos Rios das Velhas e 
Paraopeba;

• Coordenadoria Regional da Bacia Alto do Rio São Francisco;
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• Coordenadoria Regional das Bacias dos Rios Paracatu e 
Urucuia;

• Coordenadoria Regional das Bacias dos Rios Jequitinhonha 
e Mucuri.

Para verificar em qual Coordenadoria Regional das Promotorias 
de Justiça de Meio Ambiente por Bacias Hidrográficas seu projeto 
pertence, busque o município de atuação no arquivo disponível 
no site sementemg.org ou na Plataforma.

7. PÚBLICO-ALVO

Todo projeto é criado para beneficiar alguém. Ou seja, todo 
projeto tem seu público-alvo, que pode consistir em organizações, 
moradores de uma comunidade, animais, natureza, entre outros.  
Este espaço é destinado para você descrever o público-alvo do 
seu projeto e suas principais características, para que possamos 
conhecer um pouco do universo que abrange as ações propostas. 

O público-alvo pode ser envolvido no projeto de duas formas: 
direta ou indireta. O público-alvo diretamente envolvido é 
aquele que participa das atividades do projeto e contribui para 
a sua implantação. O projeto é pensado para esse público e, 
em grande parte, seu êxito dependerá de sua participação. Já o 
público indireto é aquele que também irá usufruir dos benefícios 
do projeto, mas não participará ativamente de sua implantação. 
Sendo assim, seu projeto pode conter tanto beneficiários diretos 
quanto indiretos. 

Ao elaborar sua proposta lembre-se de, na medida do possível, 
garantir a participação de minorias étnicas, populações 
expostas a situações de risco ou com necessidade de políticas 
compensatórias, visando um público mais inclusivo.

8. JUSTIFICATIVA  

Antes de elaborar a justificativa do seu projeto, pare e faça as 
seguintes perguntas:

Qual é o problema presente na região em que vamos atuar que 
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motivou o meu projeto?

Qual é a importância do meu projeto para alterar essa realidade 
local? 

A justificativa deve conter as respostas para as duas questões 
acima, abrangendo a importância do seu projeto, de forma a 
sensibilizar o Promotor de Justiça a apoiá-lo. A justificativa 
deve apresentar, de forma clara, a relevância das atividades 
e investimentos propostos e como estes contribuirão para 
alcançar os resultados esperados pelo projeto. Portanto, ela pode 
ser considerada a defesa da sua proposta. 

Este é o momento de expor a motivação que levou você a propor 
este projeto! Descreva a situação atual da localidade e da 
comunidade que serão beneficiadas, demonstre que o projeto 
é realmente importante para transformar positivamente essa 
realidade, comprove que sua organização tem capacidade 
para realizá-lo e que a parceria irá contribuir com uma causa 
socioambiental relevante.

9. OBJETIVO 

Objetivo é sinônimo de  alvo, portanto, deve ser encarado como 
o ponto de mira do seu projeto, a finalidade a ser atingida. O 
objetivo se vincula ao propósito da sua proposta e deve estar 
diretamente relacionado à sua linha de atuação. É neste item 
que podemos expressar o que efetivamente desejamos fazer e 
onde queremos chegar. Lembre-se que a principal motivação é 
sair de uma situação inicial para outra melhor.

Existem dois tipos de objetivos: o geral e os específicos. O objetivo 
geral está vinculado aos motivos pelos quais o projeto deve 
ser desenvolvido, ao passo que os objetivos específicos estão 
vinculados às ações e resultados que se espera que o projeto 
atinja.

Objetivo Geral deve expressar de forma clara e objetiva qual 
é a intenção do projeto. Portanto, ele precisa conter tanto o 
principal problema a ser resolvido quanto a solução, tornando 
fácil a compreensão do que se espera com o projeto. Lembre-se 
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que o objetivo geral deve estar alinhado 
com a missão da sua organização. Antes 
de elaborar o objetivo geral pergunte-
se: “Mas para quê pretendo fazer este 
projeto? Esperando quais mudanças?”. 

Objetivos Específicos devem conter 
os resultados concretos que o projeto 
pretende alcançar de forma a contribuir 
para a consolidação do objetivo geral. 
Antes de definir os objetivos específicos, 
deve-se determinar quais são as causas 
do problema a ser resolvido pelo seu 
projeto e pensar no que pode ser feito 
para minimizá-las. A partir daí, você 
terá clareza dos objetivos específicos.
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ALGUMAS DICAS:

• Todo projeto apresenta apenas um objetivo geral e pode 
conter vários objetivos específicos.

• Os objetivos não devem conter números ou descrição de 
atividades.

• É importante usar um verbo no infinitivo para iniciar 
cada objetivo, como realizar, desenvolver, criar, construir, 
restaurar, recuperar.  

•  Geralmente, o objetivo geral consiste em um parágrafo 
de, no máximo, cinco linhas; enquanto os objetivos 
específicos consistem em frases curtas, porém completas. 

EXEMPLO

Objetivo Geral

Promover a preservação e recuperação de nascentes e 
matas ciliares da microbacia do Córrego Saraiva por meio 
do envolvimento da comunidade local, de instituições 
públicas, privadas e entidades do terceiro setor.  

Objetivos Específicos

Realizar a recuperação de nascentes e matas ciliares 
degradadas na microbacia do Córrego Saraiva;

Desenvolver ações de educação ambiental com foco nos 
recursos hídricos;

Constituir um Grupo de Referência formado pelos três 
setores para o acompanhamento e a manutenção das 
ações desenvolvidas.
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10. PLANO DE MONITORAMENTO   

O planejamento e o acompanhamento das ações a serem 
empreendidas compõem o plano de monitoramento do projeto 
e são fundamentais para garantir o cumprimento do objetivo 
proposto e a obtenção dos resultados esperados. 

Neste sentido, o plano de monitoramento é uma ferramenta que 
propicia visualizar de forma clara o planejamento do projeto, 
incluindo os mecanismos de avaliação de resultados. 

Preencha a planilha com as principais atividades indispensáveis 
para atingir o objetivo do seu projeto. Não considere, neste 
quadro, as atividades de apoio administrativo como, por 
exemplo, compra de material e contratação de serviços e de 
pessoas, nem ações de comunicação e divulgação do projeto. 

O acompanhamento e a avaliação do projeto serão realizados 
com base nas metas e nos meios de verificação definidos neste 
item. Por isso, é necessário ter atenção para apresentar números 
e ações possíveis de serem executadas.

Preenchimento da tabela: 

a. Fases: são as etapas de execução do projeto. Essa divisão 
auxilia na organização e preenchimento da tabela.

b. Atividades: são todas as ações necessárias para a execução da 
fase proposta. No momento de escrever as atividades, lembre-se 
sempre que ações devem ser escritas em formato de verbo no 
infinitivo como criar, fazer e plantar.

c. Metas: são os pontos de chegada para conclusão de cada uma 
das atividades. Defina o que se pretende atingir com a atividade 
e onde se pretende chegar. As metas devem ser palpáveis, 
preferencialmente quantitativas.

d. Meios de verificação: são documentos de comprovação do 
cumprimento das metas propostas. Lembre-se que o meio de 
verificação é o material que será apresentado para o avaliador 
como forma de comprovação de cumprimento da meta. Atente-
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11. METODOLOGIA

Ao elaborar a metodologia do seu projeto pense nos caminhos 
a serem percorridos para realizar as ações propostas. Uma 
metodologia bem-feita demonstra que o proponente tem clareza 
do que deve ser realizado para uma boa execução do projeto, 
gerando maior credibilidade. A metodologia é a ferramenta que 
torna único um projeto, pois apresenta o diferencial da proposta 
na prática. 

É importante relatar a forma como as atividades descritas no 
plano de monitoramento serão implementadas, incluindo 
os principais procedimentos, técnicas, instrumentos e os 
mecanismos de participação comunitária a serem empregados. 

É necessário descrever de que forma o projeto será desenvolvido, 
demonstrando todo o passo a passo, o que realmente será feito 
para alcançar as metas propostas. Por exemplo, para fazer uma 
capacitação, deve-se prever uma estratégia de mobilização dos 
participantes, a elaboração do conteúdo dos cursos, a formação 
da equipe de instrutores, o local onde será realizada, etc..

Em muitos projetos socioambientais também é necessário um 
trabalho prévio de sensibilização da população envolvida. Se este 
for o caso do seu projeto, descreva os canais e as formas por meio 
dos quais se pretende estabelecer o contato com esse público-
alvo (seja por meio de organizações comunitárias, escolas, rede 
de serviços públicos, igrejas, meios de comunicação locais, 
etc.). Também é importante indicar os instrumentos que serão 
utilizados para informar e mobilizar a população (cartazes, 
panfletos, programas de rádio, palestras, feiras, festas, oficinas, 
etc.). 

Lembre-se de apresentar ainda como se dará a participação dos 
beneficiários e parceiros envolvidos no projeto, descrevendo as 
contribuições de cada um deles.

se para que o meio de verificação faça referência ao projeto, 
como aplicação de logo, nome do projeto em listas e relatórios, 
entre outros. Os documentos utilizados deverão ser anexados no 
sistema e arquivados, em sua via original, pela organização.
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12. PLANO DE COMUNICAÇÃO 

Os projetos socioambientais trabalham para transformar 
uma realidade. Nesse processo de transformação, o plano de 
comunicação é uma ferramenta importante para a mobilização 
social, pois é por meio dela que os projetos conseguem 
envolver as pessoas, criando o sentimento de participação e 
corresponsabilidade. A comunicação deve ser utilizada não 
somente para divulgar o projeto e seus resultados, mas para 
subsidiar todo o processo de mobilização social. 

O projeto deverá prever recursos para o planejamento e 
implementação de ações de comunicação necessárias.

Preencha a tabela considerando todos os materiais de 
comunicação a serem produzidos e a finalidade de cada um deles, 
pensando no envolvimento da comunidade e na divulgação 
do projeto. Você também deve definir a quantidade que será 
produzida de cada material. Lembre-se que são produtos/
materiais de comunicação e não equipe de comunicação. Aqui 
não devem ser citados “assessoria de comunicação”, “design 
gráfico” e etc..
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• Todas as peças de comunicação desenvolvidas 
no âmbito do projeto deverão conter o Selo 
Semente, conforme Manual de Aplicação.

• Planeje! Uma comunicação eficaz é essencial 
para o sucesso de qualquer iniciativa. Por isso, 
projete todas as ações de comunicação do seu 
projeto. 

• Conheça o seu público! Para uma comunicação 
assertiva é fundamental você identificar os 
públicos-alvo. Em seguida, avalie quais são as 
melhores ferramentas e ações para atingi-los. 

• Engaje! Use a comunicação para sensibilizar e 
engajar as pessoas em prol da sua causa. 

• Seja transparente! Mostre que o seu projeto 
é sério e importante para o meio ambiente. 
Para isso, use a comunicação para apresentar 
informações, dados e resultados do seu 
trabalho.
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13. CRONOGRAMA

Todo projeto deve apresentar um cronograma que demonstre 
quando será executada cada fase que o compõe. Você deve 
indicar o mês em que cada uma das atividades previstas em 
seu projeto será realizada. Indique ainda em quais meses os 
materiais de comunicação serão produzidos. 

As fases e atividades do plano de monitoramento e os 
materiais produzidos na comunicação serão preenchidos 
automaticamente pelo sistema, assim como os meses, de acordo 
com o item “Período de Execução”.
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Para preenchê-los, clique na atividade ou material produzido 
e logo em seguida nos espaços correspondentes aos meses de 
realização. Para desmarcar um espaço, clique novamente.

A tabela I refere-se ao período de execução das atividades do 
projeto:

TABELA I

(Exemplo Projeto Águas do Saraiva – Plataforma Semente)



TRANSFORMANDO IDEIAS EM PROJETOS 33

A tabela II refere-se ao período de produção dos materiais de 
comunicação:

TABELA II

Evite incluir muitas atividades no primeiro mês 
de execução, visto que é um período de adaptação 
para a equipe e de realização de procedimentos 
burocráticos para início do projeto. Da mesma 
forma, evite inserir muitas atividades no último 
mês, pois as energias devem estar voltadas para 
encerrar as atividades, elaborar o relatório final e 
realizar a prestação de contas. IM
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!
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14. EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PROJETO  

A execução de todo projeto só é possível a partir do trabalho 
realizado por uma equipe responsável.  

Descreva o perfil dos profissionais que serão necessários 
para a realização do seu projeto e os requisitos mínimos 
para a contratação de cada um deles, ou seja, a formação ou 
experiência mínima necessária para cada cargo. Atente-se 
ao tipo de atividades previstas para que sejam executadas por 
profissionais devidamente habilitados. 

É necessário que o coordenador ou responsável 
pelo projeto tenha vínculo formal com o 
proponente. Dessa forma, recomendamos que 
a contratação do coordenador ou responsável, 
quando remunerado com recursos do projeto, 
seja feita na modalidade celetista (CLT).

Você não deve inserir o nome do profissional 
a ocupar cada um dos cargos e sim o perfil que 
se espera da pessoa a ser contratada, para o 
exercício das atividades do projeto. Lembre-
se que o funcionário previsto pode não estar 
disponível no momento de contratação, 
portanto é importante que seja definido apenas 
a exigência mínima para o cargo, e não o perfil 
curricular de um profissional específico.
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Defina também o tipo de vínculo estabelecido com esses 
profissionais, como CLT, prestador de serviços autônomo, pessoa 
jurídica, bolsista, entre outros.

(Exemplo Projeto Águas do Saraiva – Plataforma Semente)

15. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Após preencher todos os itens presentes na Plataforma Semente, 
utilize este espaço destinado às informações complementares 
caso seja necessário apresentar maiores esclarecimentos 
sobre seu projeto. Fique à vontade para inserir todos os dados 
relevantes à compreensão da sua proposta. Mas lembre-se que 
é fundamental manter a clareza e a objetividade também neste 
item.

Este item não é obrigatório e possui um limite de 
2.000 caracteres. Ele deve ser utilizado apenas se 
os itens anteriores não tenham contemplado seu 
projeto como um todo. 
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16. ORÇAMENTO

No orçamento você irá planejar os valores e custos a serem 
utilizados para a execução do projeto. As informações inseridas 
permitirão que a equipe técnica do Semente possa avaliar a 
coerência com o objeto proposto e os valores praticados no 
mercado, conforme determinado pelo “Regulamento Semente”.

O planejamento financeiro deve estar condizente com a 
execução técnica, abrangendo tudo que será necessário para sua 
realização, inclusive os itens essenciais que serão custeados pelo 
próprio proponente ou parceiros.

A definição do uso desses recursos deverá ser feita nos meses em 
que será previsto seu desembolso e deve estar em conformidade 
com o cronograma do formulário online.

Preenchendo a planilha:

Itens Necessários: 

A planilha orçamentária está dividia em 8 rubricas para 
organizar todas as despesas previstas, sendo:

a. Despesas indiretas: despesas que você terá para dar suporte 
ao projeto, mas que não estão relacionados diretamente com o 
objeto da execução, tais como telefonia, internet ou material de 
escritório e limpeza. Serão válidas somente as despesas nominais 
à organização proponente, ficando vedada contemplação de 
qualquer despesa que não esteja vinculada à pessoa jurídica, 
como, por exemplo, despesa nominal ao Presidente.

b. Pessoal: despesas com salários e ordenados da equipe 
responsável pela execução do projeto. Atente-se que os salários 
e remunerações precisam estar em conformidade com o valor 
de mercado.

c. Encargos sociais: despesas relacionadas aos encargos e 
obrigações trabalhistas tais como férias, 13° salário, 1/3 de 
férias, INSS, PIS, FGTS, entre outros. Nesse item ainda poderão 
ser incluídas as despesas relacionadas aos benefícios dos 
funcionários como vale refeição, transporte, seguro de vida, 
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entre outros.

d. Despesas gerais: compreendem todas as despesas 
relacionadas ao objeto do projeto como serviços prestados, 
logística, deslocamento, diárias, combustível, material de 
oficina, entre outros. No caso de despesas com diárias, deve ser 
apresentado o regulamento que fundamenta o valor solicitado.

e. Eventos: todos os gastos relacionados aos eventos como 
locação de espaço, lanches, equipamento de som, estrutura, 
entre outros.

f. Comunicação: despesas com a produção de materiais para 
divulgação e mobilização do projeto, incluindo produção de 
peças gráficas, impressões, desenvolvimento de site, entre 
outros.

g. Impostos e tarifas: eventuais despesas com impostos e 
manutenção de conta bancária assim como TED, DOC, entre 
outros.

h. Materiais e equipamentos: gastos com investimentos e 
equipamentos adquiridos para o projeto, como computador, 
máquina fotográfica, entre outros, de acordo a necessidade do 
objeto.

Descrição dos itens:

É a descrição de cada uma das despesas previstas. Insira na 
planilha as informações que orientarão a avaliação dos valores, 
para isso, pense na descrição mínima que é necessária para 
solicitar um orçamento. Aqui não é preciso colocar nomes ou 
marcas.

Anexo:

Espaço destinado à apresentação de orçamentos, projetos e 
outros documentos relevantes utilizados na hora de elaborar a 
planilha. 

Para demonstrar que a provisão de uma despesa está em 
conformidade com os preços médios praticados no mercado, a 
equipe técnica do Semente poderá solicitar a apresentação de 
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orçamentos. Com isso, você poderá realizar a pesquisa de preços 
com base nos seguintes documentos:

• Portal de Compras Governamentais: 

http://comprasgovernamentais.gov.br

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-servicos

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

• Mínimo de três orçamentos encaminhados por 
fornecedores ou prestadores de serviços distintos.

• Pesquisas em sítios eletrônicos, desde que contenham a 
data e hora de acesso.

Quantidade:

Insira a quantidade de itens que serão adquiridos com o recurso 
da rubrica. Para pagamento mensal de um item específico como 
água, luz, telefone e contabilidade insira a quantidade de meses 
que haverá o pagamento. 

No caso de pagamento da equipe de trabalho e encargos sociais, 
insira a quantidade de pessoas que serão remuneradas em cada 
um dos itens.

Meses:

A quantidade de meses será definida automaticamente de 
acordo com o item “Período de Execução” do projeto. Preencha 
cada uma das despesas considerando o período em que os 
pagamentos serão realizados. Atente-se para o cronograma 
técnico do projeto, já que todas as despesas devem estar 
relacionadas à execução das ações.
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Contrapartida:

O engajamento de parceiros em um projeto não é relevante 
apenas na execução técnica. O planejamento financeiro também 
pode incluir parceiros que custearão despesas específicas que 
serão necessárias para a concretização das ações. Insira neste 
campo os valores da parceria financeira ou de custeio com 
recursos do próprio proponente. A contrapartida é opcional.

Para auxiliar na elaboração, disponibilizamos uma planilha 
em Excel na aba “Manuais” do site sementemg.org que poderá 
ser usada como modelo para qualquer projeto. Lembre-se 
que é apenas um modelo e que todas as informações devem 
ser inseridas obrigatoriamente na planilha de orçamento do 
formulário on-line, não sendo possível o upload desse arquivo.

É importante pensar também na sustentabilidade 
do seu projeto. Reflita sobre como a comunidade 
beneficiada estará após sua execução e o que pode 
ser feito para que as ações não finalizem após seu 
termino. 

O envolvimento da comunidade ao longo de todo 
o processo é de grande importância para que 
ela possa reaplicar o aprendizado e multiplicar 
os benefícios alcançados, garantindo assim, a 
continuidade das ações propostas. Projetos que 
contam com ativa participação comunitária no 
seu planejamento, desenvolvimento e avaliação 
conseguem alcançar resultados muito superiores 
àqueles que não envolvem a comunidade local, 
propiciando mudanças concretas na realidade 
social do seu público-alvo.
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DICAS FINAIS PARA A 
ESCRITA DO PROJETO

Concluímos a etapa de criação e escrita 
do projeto com a expectativa de que o 
conteúdo apresentado tenha sido valioso 
para você. Reservamos este espaço para 
dar algumas dicas finais:

Após concluir o projeto, faça uma revisão geral. 
Se possível, peça a uma pessoa que não esteve 
envolvida com a escrita para ler o texto, pois 
ela terá outra visão do seu projeto, podendo 
contribuir com sugestões.

Fique de olho em editais que possuem relação com 
o trabalho desenvolvido por sua organização. Eles 
são sempre novas oportunidades para que você 
tenha seu projeto aprovado.

Arquive todos os projetos da sua organização. 
Eles podem servir de inspiração para novas 
propostas.
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Como foi possível perceber, a elaboração de projetos 
socioambientais é um processo de aprendizado e crescimento 
contínuos. Eles são ferramentas poderosas para promover 
transformações sociais e ambientais. Portanto, devem contar 
com a participação da comunidade local e com a parceria de 
diversos atores sociais. Os projetos devem ser constantemente 
monitorados, avaliados e conduzidos atentamente, a fim de 
evitar problemas durante sua execução, garantindo o seu 
sucesso.

Uma boa dica para você ficar craque na elaboração 
de projetos é não deixar para formalizar suas 
ideias apenas no momento em que for concorrer 
a um edital. Treine a escrita utilizando projetos 
internos da sua organização. Quanto mais 
escrevemos e treinamos, mais aperfeiçoamos 
nosso olhar e nossas habilidades.

Caso seu projeto não seja selecionado por um 
promotor, não desanime! Nem sempre um 
projeto não aprovado deve ser descartado. Pode 
ser que você precise fazer algumas adequações 
em sua proposta, alguns ajustes nos objetivos, nos 
prazos, no orçamento, ou até mesmo encaminhá-
lo para outros editais. A aprovação do projeto 
também depende do momento em que ele está 
sendo proposto. Talvez ele não seja prioridade 
para o parceiro naquele momento.
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A PLATAFORMA SEMENTE

A Plataforma Semente é um sistema virtual que foi criado para 
favorecer a aproximação entre organizações da sociedade civil, 
iniciativa privada, poder público e promotores de Justiça de 
Defesa do Meio Ambiente em Minas Gerais para a execução de 
projetos socioambientais. 

Os projetos inscritos ganham uma página específica na 
Plataforma, na qual os promotores podem conhecer, se 
interessar, selecionar e acompanhar a execução de cada um 
deles.

O uso da Plataforma possibilita a sistematização e o 
monitoramento das ações que são apoiadas pelo Ministério 
Público, com o acompanhamento de metas e resultados, e a 
aplicação de recursos de forma eficaz, otimizada e transparente. 
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COMO A PLATAFORMA FUNCIONA:
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CADASTRO DE PROPONENTES 

Veja agora como é fácil cadastrar sua organização e seu projeto 
na Plataforma Semente. Podem apresentar projetos pessoas 
jurídicas de direito público e privado com atuação na área de 
meio ambiente, devidamente constituídas e com CNPJ ativo.

É importante observar que o proponente deve ser capaz 
de criar e gerir conta corrente, em nome da pessoa 
jurídica, exclusiva para a gestão dos recursos porventura 
destinados ao projeto.

Para apresentar um projeto, sua instituição precisa estar 
preparada para uma boa gestão dos recursos, apresentar boas 
ideias e oferecer os melhores resultados para a sociedade 
naquilo que propõe.

• Poderá ser realizado apenas um cadastro por 
CNPJ.

• O responsável por realizar o cadastro e a gestão 
do perfil em nome da pessoa jurídica deverá 
ter, obrigatoriamente, poderes para fazê-lo.

• O e-mail usado para o cadastro deve ser 
institucional.

• A pessoa jurídica cadastrada (CNPJ) poderá 
apresentar mais de um projeto na Plataforma, 
devendo o responsável pelo gerenciamento do 
seu perfil indicar os responsáveis para o seu 
acompanhamento.

AT
EN

ÇÃ
O
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A seguir, apresentamos um passo a passo para facilitar o seu 
cadastro na Plataforma Semente: 

• Para acessar a Plataforma é necessário criar um login e uma 
senha, clicando no link “Cadastrar-se”. 

• Crie o seu login institucional utilizando nome ou siglas (sem 
espaço e caracteres especiais).
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No campo “E-mail”, dê preferência ao e-mail institucional. 
Considere que, como o cadastro é único, mais de uma 
pessoa poderá submeter os projetos do proponente, além 
disso, em caso de mudança de membros da equipe, a 
comunicação entre plataforma e proponente não ficará 
prejudicada.

Insira o nome completo do proponente, CNPJ, telefone, 
nome e sobrenome do responsável pelos projetos. Essa 
pessoa será a referência da equipe técnica do Semente, em 
caso de contato.

A qualquer momento o proponente poderá atualizar as 
informações de cadastro e os documentos entrando em 
“Dados Cadastrais”.

INSERÇÃO DE DOCUMENTOS

O primeiro passo para cadastrar um projeto é apresentar a 
sua instituição, inserindo todos os documentos e as certidões 
solicitadas, comprovando assim a sua regularidade.

Os documentos devem ser inseridos na aba “Dados Cadastrais”, 
na página principal do acesso do proponente, e atualizados 
sempre que você submeter um novo projeto.

Deverão ser apresentados os seguintes documentos digitalizados 
em formato PDF:

Para Organizações da Sociedade Civil:

I. Ato constitutivo e suas respectivas alterações 
devidamente registradas ou publicadas;

II. Ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente 
registrada;

III. Cópia da Carteira de Identidade e do CPF do representante 
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legal da instituição. Em caso de representação, inserir ainda 
a cópia da Carteira de Identidade, do CPF e procuração com 
a descrição dos respectivos poderes;

IV. Comprovante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) emitido no mesmo ano de envio do projeto;

V. Certificado de Regularidade Fiscal perante o FGTS com 
prazo de validade vigente;

VI. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União com prazo de 
validade vigente;

VII. Certidão Negativa de Débito Tributário Estadual com 
prazo de validade vigente;

VIII. Certidão Negativa de Débito de Tributário Municipal 
com prazo de validade vigente;

IX. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas com prazo de 
validade vigente.

Para Organizações da Iniciativa Privada:

I. Ato constitutivo e suas respectivas alterações 
devidamente registradas ou publicadas;

II. Cópia da Carteira de Identidade e do CPF do representante 
legal. Em caso de representação, inserir ainda a cópia da 
Carteira de Identidade, do CPF e procuração com a descrição 
dos respectivos poderes;

III. Comprovante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –
(CNPJ) emitido no mesmo ano de envio do projeto;

IV. Certificado de Regularidade Fiscal perante o FGTS com 
prazo de validade vigente;

V. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União com prazo de 
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validade vigente;

VI. Certidão Negativa de Débito Tributário Estadual com 
prazo de validade vigente;

VII. Certidão Negativa de Débito de Tributário Municipal 
com prazo de validade vigente;

VIII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas com prazo 
de validade vigente.

Para Órgãos Públicos:

I. Lei que cria e rege o órgão;

II. Termo de posse e respectiva publicação do representante 
legal;

III. Cópia da Carteira de Identidade e do CPF do representante 
legal. Em caso de representação, inserir ainda a cópia da 
Carteira de Identidade, do CPF e procuração com a descrição 
dos respectivos poderes;

IV. Comprovante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 
CNPJ emitido no mesmo ano de envio do projeto;

V. Certificado de Regularidade Fiscal perante o FGTS com 
prazo de validade vigente;

VI. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União com prazo de 
validade vigente;

VII. Certidão Negativa de Débito Tributário Estadual com 
prazo de validade vigente;

VIII. Certidão Negativa de Débito de Tributário Municipal 
com prazo de validade vigente;

IX. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas com prazo de 
validade vigente.
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SUBMISSÃO DE PROJETOS

Após apresentar toda a documentação exigida, o segundo passo 
é expor a sua ideia e como ela será executada, ou seja, cadastrar 
um projeto interessante, economicamente viável, importante 
para a sociedade e para o meio ambiente.

Os projetos serão cadastrados mediante o preenchimento e envio 
de formulário on-line, que contem as informações relevantes 
para o conhecimento da proposta e avaliação de suas metas, 
resultados e previsão financeira.

Conforme mencionado anteriormente, não existe limitação 
de projetos por proponente, podendo ser inseridas propostas 
de diversas regiões do estado de Minas Gerais e que abranjam 
diferentes temas da área de meio ambiente.

Para inserir um projeto, acesse a Plataforma com seu login 
e senha e clique em “Submeter novo projeto”. Assim que o 
nome for inserido, o projeto será salvo. Isso permitirá que você 
acesse o projeto sempre que desejar, não sendo necessário o 
preenchimento de todas as informações de uma única vez. 
Preenchido todos os itens do formulário on-line, clique em 
enviar. Pronto! Feito isso, o próximo passo é conosco e consiste 
na avaliação dos projetos. Lembre-se que após o envio o sistema 
não permitirá mais nenhuma alteração.

A qualquer momento poderão ser solicitadas 
atualizações dos documentos encaminhados, 
assim como a inserção de outros documentos 
necessários para a avaliação do proponente e do 
projeto. 

Aproveite o cadastro para organizar toda a 
documentação necessária, já que para qualquer 
edital de captação de recurso é necessário 
documentação completa e atualizada.

IM
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Sempre que você sair do projeto, é necessário 
salvar para não perder nenhuma das alterações 
feitas.

AT
EN

ÇÃ
O

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

Todos os projetos inseridos na Plataforma Semente serão 
avaliados por uma equipe multidisciplinar, nos âmbitos jurídico, 
técnico e financeiro, a fim de garantir sua viabilidade técnica e 
a exequibilidade orçamentária. 

Avaliação Jurídica: Consiste na análise da documentação 
enviada pelo proponente, conforme sua natureza jurídica. Em 
caso de documentação incompleta ou irregular, as análises 
técnicas e financeiras ficam suspensas até que sejam supridas 
as falhas identificadas.

Avaliação Técnica: Consiste na análise da proposta técnica 
encaminhada, composta pelo formulário on-line, considerando-
se os seguintes critérios: 

a. Pertinência do conteúdo: será avaliado se o conteúdo 
do projeto é voltado primordialmente à promoção, defesa, 
recuperação e conservação do meio ambiente natural, 
cultural e urbanístico, no âmbito do Estado de Minas Gerais.

b. Viabilidade técnica: será avaliado se as atividades, as 
metas e os resultados estabelecidos para o projeto são 

Ao enviar o projeto para análise, o proponente declara que 
todas as informações e documentos anexados são autênticos 
e válidos, sendo de sua inteira responsabilidade a atualização 
e a veracidade das informações, sob pena da lei.
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tecnicamente viáveis de serem atingidos, levando-se em 
consideração os prazos disponíveis, metodologia, tecnologia 
aplicável, meios de verificação propostos, entre outros.

c. Observância da legislação nacional: será avaliado se as 
atividades e as metas estabelecidas para o projeto (incluindo 
as aquisições de bens e serviços) poderão realmente 
ser executadas, observando-se a legislação nacional, 
principalmente a que rege a defesa do meio ambiente.

d. Capacidade técnica e operacional do proponente: será 
avaliada a capacidade técnica e operacional da equipe 
para o desenvolvimento das atividades previstas e para o 
cumprimento das metas estabelecidas. 

Avaliação Financeira: consiste na análise da proposta 
orçamentária encaminhada, composta pela planilha financeira, 
considerando-se os seguintes critérios:

a. Relação entre técnico e financeiro: é necessário que as 
propostas técnica e a financeira estejam em sintonia. Na 
avaliação financeira, será verificada cada uma das rubricas 
considerando as atividades/metas propostas, assim como 
os meses de uso dos recursos de acordo com o cronograma. 
Nesse momento o avaliador poderá solicitar a inserção de 
outras despesas necessárias para a execução de alguma 
atividade/meta prevista ou a exclusão de despesas não 
condizentes com a proposta técnica.

b. Valor de mercado: os valores apresentados em cada uma 
das rubricas devem ser condizentes com o valor praticado no 
mercado, podendo ser solicitado pelo avaliador orçamentos 
que demonstrem essa compatibilidade. 

Em caso de verificação de inconsistências ou inviabilidade da 
proposta apresentada, a equipe técnica do Semente entrará 
em contato para esclarecer dúvidas e garantir que todos os 
requisitos sejam devidamente cumpridos.
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A inserção de um projeto no Banco de Projetos 
não garante o recebimento do recurso para 
sua execução, sendo a contemplação um ato 
discricionário do Promotor de Justiça, no âmbito 
da tutela de meio ambiente.AT

EN
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O
BANCO DE PROJETOS

Depois de aprovados na fase de avaliação, os projetos ficam 
disponíveis em um Banco de Projetos para acesso dos Promotores 
de Justiça de defesa do meio ambiente. Caso seu projeto seja de 
interesse de algum Promotor, ele poderá selecioná-lo por meio 
da Plataforma.

A seleção de um projeto inicia um novo processo de avaliação 
para atualização de informações do proponente e do projeto, caso 
seja necessário. A equipe técnica do Semente entrará e contato 
para orientá-lo sobre a assinatura do termo de compromisso e a 
execução do projeto.
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REALIZADORES

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), por meio 
do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente – CAOMA, 
auxilia e aprimora a atuação preventiva na resolução judicial 
e extrajudicial de conflitos ambientais complexos, de modo a 
reduzir significativamente a judicialização das demandas que 
envolvem tais interesses metaindividuais, principalmente 
aqueles relacionados ao licenciamento ambiental.

Constitui seu principal objetivo ampliar as condições de efetivação 
do princípio do desenvolvimento sustentável e do direito 
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
buscando-se a compatibilização das atividades econômicas 
(potencialmente causadoras de significativo impacto ambiental) 
com a proteção ao meio ambiente, dando ênfase ao emprego de 
técnicas extrajudiciais (mais céleres) e judiciais de resolução de 
conflitos.
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O Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais (CeMAIS) é uma 
associação privada sem fins econômicos que promove o fomento 
às alianças por meio de parcerias entre governos, empresas e 
instituições sociais para o enfrentamento de problemas comuns 
e a realização de projetos que promovam o desenvolvimento 
sustentável. Na proteção e preservação do meio ambiente, o 
CeMAIS busca o fortalecimento de entidades do terceiro setor, 
de forma a potencializar as parcerias e a execução de projetos 
que visam, dentre outros, à melhoria e restituição dos serviços 
ambientais essenciais.

Dessa forma, o CeMAIS promove o desenvolvimento sustentável, 
aprimorando a cada nova ação ou projeto, sua vocação para a 
promoção e construção de ferramentas que busquem garantir 
o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, para as 
presentes e futuras gerações.
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