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RESPOSTA A QUESTIONAMENTOS 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 033/2018 

 

A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC, por 

meio de sua Comissão de Seleção, torna público as respostas a questionamentos 

ao Edital de Seleção Pública nº 033/2018, conforme abaixo.  

 

PERGUNTA 1 - Podemos entender que as atividades a serem planejadas e 
desenvolvidas no subprojeto são de mobilização dos produtores rurais (com apoio 
da FF e CATI), diagnóstico das propriedades rurais, estabelecimento de um plano 

de ação para cada propriedade que aderir ao projeto e o desenvolvimento de 
assistência técnica continuada de forma a assegurar o sucesso do mesmo? Ou os 

diagnósticos e planos de ação serão desenvolvidos somente com proprietários que 
desejem concorrem a editais de PSA? 

 

Resposta 1: De acordo com o item 2.4 do Edital nº 33/2018, o Projeto 
Conexão Mata Atlântica publicará chamadas públicas para PSA, CERT e 
CVS. Desta forma, as atividades de mobilização deverão promover as 
chamadas públicas com o objetivo de angariar a manifestação de interesse 
dos produtores rurais; as atividades de diagnóstico das propriedades e 
planos de ação serão desenvolvidos para os produtores rurais que 
manifestarem interesse na participação destas chamadas.  
 

PERGUNTA 2 - As atividades de extensão rural e assistência técnica relacionadas 
à PSA, CERT e CVS serão de mobilização, apresentação e sensibilização para tais 

ferramentas? Ou devem ser de implantação destas após diagnóstico e confecção 
de planos de ação? 

 

Resposta 2: De acordo com o item 2.5.4 do Edital 33/2018, a assistência 
técnica continuada deve dar subsídios para o pleno desenvolvimento das 
ferramentas PSA, CERT e CVS junto aos produtores rurais beneficiários do 
Projeto Conexão Mata Atlântica. 

 

PERGUNTA 3 - Como as atividades acima descritas se encaixam no Componente 
3? Podemos considerar que subprojeto que o escopo do subprojeto apresentado 

pode ser aplicado apenas para a segunda parte do componente 3 citado, que 
corresponde à promoção de atividades econômicas sustentáveis na zona de 
amortecimento das UC's do Corredor Sudeste? 

 
Resposta 3: O escopo da proposta de subprojeto deve considerar os 
objetivos de promoção do incremento de biodiversidade e manutenção da 
Mata Atlântica em terrenos privados na Zona de Amortecimento do 
PESM/NSV, por meio de instrumentos de mercado PSA, CERT e CVS. Este 
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edital não se refere ao objetivo de fortalecimento e gestão de Unidades de 
Conservação. 
 

PERGUNTA 4 - A mobilização dos produtores seria exclusivamente para as 

atividades propostas pelo subprojeto? Podendo ser realizada por maio de reuniões 
e distribuição de material de divulgação? 

 
Resposta 4: A proposta de subprojeto deve observar o item 2.5.1 do edital 
33/2018. A metodologia de mobilização a ser adotada pelo subprojeto deve 
ser explicitada na proposta 
 

PERGUNTA 5 - Quais seriam os eventos de pagamentos por serviços ambientais 
durante a vigência do contrato? 

 

Resposta 5: Não constam no Edital 33/2018 informações sobre eventos de 
pagamentos por serviços ambientais. Está previsto o lançamento de Edital(is) 
de Seleção Pública para participação do PSA. 
 

PERGUNTA 6 - Os locais onde as atividades serão desenvolvias são os municípios 

de Natividade da Serra e São Luiz do Paraitinga, em especial nas propriedades 
localizadas na zona de amortecimento do Núcleo Santa Virgínia do PESM? 

 
Resposta 6: A proposta de subprojeto deve considerar o item 2.1 e o Anexo 
B do Edital 33/2018 como território de atuação (Zona de Amortecimento do 
PESM/NSV).   
 

PERGUNTA 7 - O subprojeto pode ser submetido individualmente, sem 
instituição local parceira? 

 

Resposta 7: Não é vedada a submissão de uma proposta de subprojeto sem 
parcerias locais, no entanto o Projeto Conexão Mata Atlântica encoraja 
fortemente que as parcerias com instituições locais sejam efetuadas, para o 
bem da sua execução. As evidências de parcerias locais serão pontuadas 
nos critérios de avaliação, conforme item 11.1 do Edital 33/2018. 
 

Brasília, 17 de maio de 2018 

 

 

 

Comissão de Seleção 
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