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CEPF Cerrado lança novo edital para projetos
O Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos – CEPF lança a Segunda
Chamada para Cartas de Intenção (CDI) direcionada a inovadores e relevantes
projetos de conservação para o hotspot do Cerrado. Os interessados podem se
inscrever até 08 de novembro de 2017.

Esta chamada está aberta a grupos e associações comunitárias, organizações não
governamentais, empresas privadas, universidades, institutos de pesquisa e outras
organizações da sociedade civil.

As cartas de intenção devem ser formuladas para Pequenos Projetos (até US$
50.000) e Grandes Projetos (acima de US$ 50.000 e no máximo US$ 200.000).

As propostas a este edital devem contemplar somente as seguintes Direções
Estratégicas e Prioridades de Investimento:

Direção Estratégica 3 – Promover e fortalecer as cadeias produtivas associadas ao
uso sustentável dos recursos naturais e à restauração ecológica no hostpot
(Conforme recorte definido no edital).

Prioridade de Investimento 4.1– Apoiar a implementação de Planos de Ação
Nacionais (PANs) para espécies prioritárias, com foco na gestão e proteção de
habitat (Somente para Pequenos Projetos).

Prioridade de investimento 5.2 – Apoiar a coleta e divulgação de dados de
monitoramento da quantidade e qualidade dos recursos hídricos, para integrar e
compartilhar dados sobre as principais bacias hidrográficas do hotspot.

Prioridade de investimento 6.1 – Fortalecer as capacidades das organizações da
sociedade civil para participar dos órgãos e processos coletivos relacionados com a
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gestão de territórios e recursos naturais.

Acesse o edital completo da Segunda Chamada no site do CEPF Cerrado.

Conheça a equipe do
CEPF Cerrado

A Equipe de Implementação

Regional do CEPF Cerrado

(RIT) atualmente é

composta por 4 integrantes

com diferentes expertises.

Conheça o nosso time!

CEPF Cerrado
seleciona 11 projetos
na primeira chamada

de 2016
O CEPF Cerrado divulga o

resultado do processo

seletivo das propostas

para Pequenos Apoios da

Primeira Chamada para

Cartas de Intenção (CDI)

2016. Das 56 propostas

recebidas, foram aprovadas

11. Conheça os 11 projetos

contemplados aqui.

Dia Nacional do
Cerrado

Dia 11/09 foi comemorado o

Dia Nacional do Cerrado.

Será que temos algo a

celebrar? Dados atuais

mostram que mais da

metade do Cerrado já foi

desmatado. Confira o texto

"Um futuro para o

Cerrado" e demais notícias

sobre o bioma no nosso

site. 
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