
EDITAL: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 

FUNDO FFL

Apoio a projetos socioambientais alinhados à estratégia GIVAUDAN:

• Promover e realizar ações de conservação da natureza e desenvolvimento 
socioambiental;

• Gestão técnica: Brazbio;

• Valor de projetos: mín. R$20.000 e máx. R$40.000;

• Execução: máx. 12 meses;

• Frequência edital: mediante disponibilidade de fundos;

• Prazo para recebimento das propostas: até 31/03/2022;

• Prazo de análise das propostas: 29/04/2022;

Elegibilidade

Pessoas jurídicas de direito privado, organizações sociais,
fundações, associações e cooperativas;

Pessoas jurídicas constituídas no Brasil, de acordo com a
legislação brasileira e com sede no território nacional;

Adimplentes com suas obrigações legais, inclusive fiscais;

Projetos de cunho socioambiental, caráter coletivo, sem fins
lucrativos.

Processo de Seleção:
➢ 1º Recebimento de propostas e avaliação de 

atendimento a requisitos;
➢ 2º Avaliação técnica Brazbio e seleção de 

finalistas;
➢ 3º Seleção final junto à diretoria G Nutra.

Eixos Temáticos:

Energia renovável

Manejo de resíduos 

Gestão de água 

Agricultura sustentável e/ou
Manejo sustentável

EIXOS TEMÁTICOS

EIXO TEMÁTICO DESCRIÇÃO

Energia Renovável Projetos que promovem o uso de fontes renováveis de energia (solar, eólica, biomassa) em
contraposição ao uso de combustíveis fósseis.

Manejo de Resíduos Projetos que promovem a destinação adequada e/ou o uso alternativo de resíduos.
Iniciativas inovadoras na gestão de resíduos também poderão ser aceitas.

Gestão de Água Projetos que promovam o uso sustentável, proteção e recuperação de recursos hídricos.

Agricultura e/ou Manejo Sustentável Projetos que promovam o fortalecimento/estímulo à produção e ao consumo de produtos
locais, orgânicos, éticos e de comércio justo, sobretudo da agricultura familiar.
Projetos com o objetivo de recuperação de florestas nativas e/ou áreas degradadas e
projetos de implantação de Sistemas Agroflorestais (SAF).
Implementação de ações previstas em instrumentos de gestão: Plano de manejo de
unidades de conservação municipais, plano de gestão territorial e ambiental de terras.
Aplicação e/ou desenvolvimento de soluções inovadoras e ferramentas tecnológicas em
benefício da conservação da natureza, tais como novas formas de monitoramento da
biodiversidade e desenvolvimento de dispositivos que contribuam para a conservação de
espécies e ecossistemas.

As propostas devem ser enviadas até o dia 21/02/2022 para o endereço de e-mail: contato@brazbio.com

mailto:contato@brazbio.com

