
pesca &  

aquicultura

EDITAL PARA 
GRUPOS PRODUTIVOS



Olá! Que bom que você se interessou 
em participar do 1º Edital de seleção de 
projetos para apoio a grupos produtivos 
na pesca e aquicultura. Esse material vai 
esclarecer alguns pontos sobre o tema.

A pesca e a aquicultura fazem parte das 
culturas e das economias locais na Bacia 
do Rio Doce. Esse Edital tem como objetivo 
selecionar e apoiar propostas de projetos 
em operação ou paralisados, ligados a essas 
atividades. 

A ideia é estimular o desenvolvimento de 
grupos produtivos nos municípios que foram 
impactados pelo rompimento da barragem 
de Fundão.

Sabe por quê? 

Porque quando se trabalha junto, a gente 
pode encarar desafios maiores, e, por isso, 
obter resultados que seriam difíceis de se 
conquistar sozinhos. 

Mas antes de preencher e enviar sua 
proposta, vamos entender um pouco mais 
sobre os critérios de participação? 
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Os grupos devem ser formados por, no mínimo,  
3 pessoas, todas cadastradas na Fundação Renova.

4

Pescadores e pescadoras 
profissionais com o RGP ativo, o 
Registro Geral de Pesca, ou com 

protocolo emitido entre 2014 e 2015.  

Aquicultores e aquicultoras 
regularizados, com 

licenciamento ambiental  
para sua atividade.

Quem pode participar?

Atenção: se você é pescador, mas não possui RGP, também pode integrar um grupo! Fique sabendo 
que o número de participantes para este perfil em cada grupo não pode ultrapassar a quantidade 

definida, que varia por localidade. Consulte o tópico “Público alvo” no edital!
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Esse grupos podem ser

Associações, cooperativas 
ou colônias com formação e 

atuação ligada à aquicultura ou 
à pesca.

Grupos não formalizados 
de pescadores profissionais 

ou aquicultores regularizados. 

Todos acima de 18 anos de idade 
ou emancipados.

formais ou informais
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O EDITAL ABRANGE 33 MUNICÍPIOS 
DE MINAS GERAIS...

E 7 LOCALIDADES 
DO ESPÍRITO SANTO.

Alpercata 

Aimorés 

Belo Oriente 

Bom Jesus do Galho 

Caratinga

Conselheiro Pena 

Fernandes Tourinho

Galileia 

Gov. Valadares 

Ipaba 

Ipatinga 

Itueta 

Naque 

Periquito 

Resplendor 

Rio Casca

Rio Doce 

S. Cruz do Escalvado 

Santana do Paraíso 

S. José do Goiabal 

S. Pedro dos Ferros 

Sobrália 

Tumiritinga 

Bugre 

Córrego Novo 

Dionísio 

Iapu 

Marliéria 

Pingo D’Água 

Raul Soares 

S. Domingos do Prata 

Sem Peixe 

Timóteo

Marilândia 

Aracruz 

Baixo Guandu 

Colatina 

Linhares 

Vitória* 

Sooretama**

* Grupo de camaroeiros da praia do Suá
** Moradores da comunidade de “Comendador Rafael”
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R$ 4,7 MILHÕES SERÃO 

DESTINADOS PARA A 

AMPLIAÇÃO OU A MELHORIA 

DE PROJETOS AQUÍCOLAS  

E PESQUEIROS. 

Eles devem ter como objetivo, por 
exemplo, expandir a produção, melhorar 
o processo produtivo, o beneficiamento 
e a comercialização do pescado etc. 

Todas as propostas devem respeitar o 
meio ambiente e as comunidades onde 
serão realizadas. 
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1
R$150

mil

R$250
mil

R$150
mil

R$900
mil

R$250
mil

4

2

5

3

Em sua proposta, cada grupo pode selecionar  
até duas das cinco linhas de investimento.

Ampliação de Unidade Produtiva 
(aquicultura)
Para aquicultura. Ex.: Aquisição de tanques-rede, 
construção de viveiros, aquisição de insumos (ração 
e alevinos), entre outros itens financiáveis.

Ex.: Reformas, regularização para aquisição de selos 
de inspeção de alimentos de origem animal, entre 
outros itens financiáveis.

Ex.: Câmaras frias, freezers, fábricas de gelo, 
caminhão ou carro frigorifico, entre outros.

Ex.: Construir e equipar um frigorifico de 
pescado modular, incluindo todos os custos de  
implantação, operação e obtenção de selo de 
inspeção. Deve-se apresentar a quantidade e a 
origem do pescado a ser beneficiado.

Opções de investimento livre, desde que ligadas à 
cadeia da aquicultura e da pesca.

Ampliação de Unidade de 
Beneficiamento de pescado (frigorífico)

Aquisição de equipamentos e 
veículos frigoríficos para melhoria 
ou capacidade de produção

Aquisição de Unidade Modular de 
Beneficiamento de Pescado

Investimento livre

Até

Até

Até

Até

Até
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Ah! Até 3% do valor da proposta inscrita no Edital poderá 
ser destinado à empresa de consultoria independente que 

apoiar o grupo na construção de sua proposta.

Regularização 
sanitária

com foco na aquisição 
de selos de inspeção 

de alimentos de 
origem animal.

Aquisição de 
equipamentos

para beneficiamento, 
estocagem e 

comercialização  
de pescado.

Unidades 
aquícolas

Ex: ampliação, 
construção, reforma 
de viveiros, compra 

de tanques etc.

Unidades de 
beneficiamento

Ex: Implantação, 
reforma ou ampliação

pode ser financiado:

Vamos combinar o que pode e o que não  
pode ser feito e adquirido por meio do Edital?

Veículo 
Frigorífico

Aquisição 
de ração

Aquisição 
de alevinos

Aquisição de 
maquinários
Ex: fábrica de gelo, 

câmaras frias e outros
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Petrechos  
de pesca e 

embarcações

não pode ser financiado:

Compra  
ou aluguel 
de imóveis

Compra  
ou aluguel  
de terrenos

Gastos com 
divulgação

Pagamento 
de dívidas

Ex: folha de 
empregados e 

de terceiros

Despesas da 
organização

Ex: limpeza, 
água, energia, 

contabilidade, etc.

Capital  
de giro

Veículos 
de passeio
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* No caso de grupo informal.

Ver Anexo X

Ver Anexo VI

Ver Anexo III

Ver Anexos IV e VVer Anexo III

Ver Anexos VIII e IXVer Anexos VII

SOBRE AS INSCRIÇÕES
A inscrição é gratuita e deve ser realizada até o dia 4 de outubro 
de 2021 pelo Portal Prosas, onde estão disponíveis o edital, seus 
anexos e outras informações importantes aos participantes.

Cópia de RGP ou 
Protocolo emitido entre 

2014 e 2015.

Planilha de orçamento 
e cronograma  

de desembolso.

Declaração de Assistência 
Técnica e Extensão 

Rural (ATER), se estiver 
participando.

Cópia de Registro de 
Aquicultor ou Nota Fiscal 
de Guia de Mercadoria.

Proposta do projeto.

Declaração de entidade 
proponente, para aceitar 

os critérios de participação 
do grupo e responsáveis.

Questionário de Due 
Dilligence, para verificar se 
há conflito de interesse na 

participação do grupo.

Declaração individual de 
integrante*, para reconhecer 

as informações e os 
documentos enviados.

Termo de 
Confidencialidade.

Veja aqui alguns documentos 
que você deverá enviar:

Os anexos do edital disponibilizam modelos com dicas 
e instruções de como preencher projetos e documentos. 

Baseie-se neles!
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DICA: Quando for preencher a planilha de orçamento, 
descreva bem todos os custos relacionados à compra de 
insumos, equipamentos, realização de obras e serviços, além 
da regularização para obter selos de inspeção, se for o caso.

A proposta orçamentária é de inteira responsabilidade de 
cada grupo. Se todos os custos não forem considerados para 
a execução do projeto, não será possível incluí-los depois 
que a proposta for aprovada. 

Também é responsabilidade do grupo garantir que o 
dinheiro seja utilizado conforme descrito na proposta. 

12
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Como enviar 

minha proposta?

1) acesse

2) inscreva-se

3) faça o login

Acesse a página do Edital no Portal Prosas. Clica aqui!

Clique no botão Inscreva-se.

Clique em login e utilize seu 
e-mail e senha cadastrados.  
Caso não os tenha feito ainda, 
clique em “Criar empreendedor” 
e preencha os dados solicitados. 

Se todos os membros do grupo estiverem de acordo 
com a proposta, é hora de enviá-la para a análise da 
Fundação Renova. Siga o passo a passo:

https://prosas.com.br/editais/9284-edital-fomento-pesca-e-aquicultura
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4) leia

5) preencha

6) envie a proposta

Leia com atenção as instruções e os documentos 
apresentados na aba Dados do Edital.

Dados: Nome, descrição e local de atuação do projeto;

Perguntas: Envie os documentos solicitados pelo 
Edital. Clique no desenho de “clipe” para buscar 
os arquivos no seu computador ou celular. Alguns 
campos permitem anexar mais de um documento, 
como no caso dos RGPs de pescadores profissionais 
e das declarações individuais de integrantes. É 
importante encaminhar os comprovantes de todos os 
membros participantes.

Após verificar o preenchimento da proposta em todas 
as abas, clique em enviar proposta. Uma vez enviada, 
ela não poderá ser editada.

Complementares: Marque o quadro para confirmar a 
titularidade dos dados.
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a) salve o rascunho

B) acesse suas propostas

C) termine de preencher

posso começar e 

terminar depois?

Você pode salvar a proposta 
como rascunho para editá-la  
mais tarde. 

O rascunho fica salvo na página “Minhas 
propostas”, que pode ser acessada pelo 
meu superior direito. Clique no desenho 
de lápis para continuar preenchendo 
a proposta.

Depois de enviar a proposta, verifique se você recebeu a confirmação 
de inscrição em seu e-mail. Caso tenha sido enviada com sucesso, ela 
aparecerá como “em análise” na página “Minhas propostas”.
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Análise de documentos do grupo e 
dos participantes para que estejam 
de acordo com os requisitos do 
Edital. Tem caráter eliminatório.

Entrevista para avaliar interesse, 
consistência e pertinência  
da proposta.

Análise de viabilidade de 
contratação para avaliar itens 
de governança e transparência, 
riscos à segurança, questões 
ambientais e administrativas, 
se aplicáveis.

Análise de propostas técnicas 
por uma Comissão Avaliadora.

Análise comercial para verificar 
se os valores são de mercado e 
estão de acordo com o com a 
proposta técnica.
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Os projetos 
selecionados deverão 

ser executados e 
concluídos em até 

12 meses a partir da 
data de assinatura do 
contrato com o grupo.

etapas de avaliação 

das propostas

1ª etapa

3ª etapa

5ª etapa

2ª etapa

4ª etapa
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Tenho dúvidas: e agora? 
 

Não se preocupe! As dúvidas técnicas sobre o Edital poderão 
ser enviadas até o dia 27 de setembro de 2021, pelo e-mail:

editalpesca@fundacaorenova.org. 

As respostas serão publicadas no site da Fundação Renova 
em duas levas: nos dias 31 de agosto e 28 de setembro.

Fique de olho e boa sorte!


