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CHAMADA

Floresta+ Aceleração

Regulamento
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O século 21 traz enormes desafios para o 
meio ambiente e a economia global. O 
mundo precisa de uma nova geração de 

empreendimentos que ajudem a encontrar soluções 
para resolver problemas críticos relacionados ao 
meio ambiente e à desigualdade social. Iniciativa 
privada, instituições financeiras, organizações 
filantrópicas e empreendedores possuem papel 
fundamental em fomentar um ecossistema de 
negócios com responsabilidade social, inovações 
tecnológicas e impacto positivo no meio ambiente.

A Amazônia está no centro desse debate 
para o Brasil: possui a maior área de floresta 
tropical do planeta, responde por 60% do 
território nacional, hospeda mais de 20 milhões 
de brasileiros, mas gera menos de 8% do 

PIB nacional. O desmatamento que levou à 
substituição de cerca de 20% de sua cobertura 
florestal original representa a principal fonte de 
emissões de gases do efeito estufa no Brasil.

A conservação e o desenvolvimento sustentável 
na Amazônia dependem do surgimento de uma 
nova economia, baseada em empreendimentos 
que promovam a preservação, restauração e 
uso sustentável da floresta. Nós precisamos 
de uma nova geração de empreendimentos 
e investimentos comprometidos a longo 
prazo. É preciso combinar financiamento 
adequado, incubadoras e aceleradoras 
capacitadas, infraestrutura e serviços para 
despertar a cultura empreendedora e alavancar 
empreendimentos de impacto na região.

Introdução
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O Projeto Floresta+ Amazônia recompensa 
quem protege e recupera a floresta e 
contribui para a redução de emissões de 

gases de efeito estufa. Com o foco na estratégia 
de pagamentos por serviços ambientais, até 2026 
a iniciativa reconhecerá o trabalho de pequenos 
produtores rurais e agricultores, fortalecerá a 
estratégia nacional de REDD+ e apoiará projetos que 
dialogam com o desenvolvimento sustentável da 
Amazônia Legal. 

Resultado de uma parceria entre o Ministério do 
Meio Ambiente e o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), o projeto irá 
fortalecer soluções econômicas positivas, alinhadas 
com a preservação e recuperação da vegetação 
nativa de pequenos proprietários e possuidores 
de imóveis rurais. Por meio do reconhecimento 
financeiro aos beneficiários, seguindo critérios 
específicos, o projeto contribuirá para a consolidação 
do mercado de pagamentos por serviços ambientais, 
como ferramenta de proteção do meio ambiente 
aliada ao desenvolvimento social e regional. 

O projeto é dividido em 4 modalidades, e esta 
chamada se insere dentro do contexto da 
modalidade Inovação, que visa ao desenvolvimento 
de soluções inovadoras em diferentes níveis de 
maturidade tecnológica, do básico ao avançado. 
Dessa forma, as atividades estão estruturadas 
em quatro eixos de ação: Programas de ideação 
e originação de negócios (Eixo 1); Programa 
de incubação de negócios (Eixo 2); Programa 
de aceleração de negócios (Eixo 3) e Apoio 
a direto a soluções para o aprimoramento 
e desenvolvimento de produtos, serviços, 
ferramentas e/ou processos inovadores (Eixo 4). 

Com o objetivo de promover soluções de inovação 
(empreendimentos, iniciativas, serviços ou produtos) 
mais preparados para a entrega em larga escala, 
o Eixo 3 trabalha com inovações que possuam 
maturidade tecnológica avançada ou intermediária, 
e que já tenham acesso ao mercado, dando apoio 
ao processo de produção, otimização, acesso ao 
mercado e ganho de escala.

Projeto Floresta+ Amazônia

https://www.florestamaisamazonia.org.br
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O Programa de Aceleração Floresta+ Amazônia 
tem como objetivo fortalecer e apoiar 
empreendimentos de impacto socioambiental que 

estejam liderando a construção de soluções inovadoras 
para o desenvolvimento sustentável e para o ecossistema 
de impacto da região Amazônica. 

A Aceleração terá duração de 6 meses, em que serão 
oferecidos diversos apoios para que os acelerados 
avancem em seus modelos de negócio, melhorem 
processos de gestão, maximizem impactos socioambientais 
e, ao final da jornada, estejam mais capacitados a 
buscarem investidores para aporte de capital. 

O programa contará com a participação de 6 
empreendimentos e contempla atividades nas quais todos  
os empreendimentos participam juntos, e outras onde 
cada acelerado interage apenas com mentores ou 
assessores. Tal modelo híbrido garante que os conteúdos 
técnicos sejam abordados com todo o grupo, bem como 
oferece oportunidades para que questões mais específicas 
da realidade do acelerado possam ser trabalhadas de 
maneira customizada.

Atividades 
coletivas 
com 
todos os 
acelerados

Webinars  
de conteúdo 
(virtual)

Oferta dos 
conteúdos técnico, 
com o apoio de 
especialistas

Oficinas  
de trocas  
e conexões 
(presencial)

Promoção de trocas 
de experiências 
entre a conexão  
com potenciais 
clientes, investidores 
e parceiros

Atividades 
individuais 
com cada 
acelerado

Assessorias /  
Mentorias 
(virtual)

Sessões de 
apoio para as 
necessidades 
específicas de cada 
empreendimento

Monitoramento 
das evoluções 
(virtual)

Processo de 
acompanhamento 
da evolução dos 
empreendimentos e 
da Aceleração

Programa de Aceleração  
Floresta+ Amazônia
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Durante a jornada de Aceleração, os empreendimentos 
selecionados terão acesso a uma série de benefícios:

I. Construção/aperfeiçoamento da Tese de Impacto e Modelo 
de Negócios;

II. Elaboração e aprimoramento de pitch;

III. Assessorias técnicas (exs: jurídico, contábil, comunicação, 
competências de liderança, etc.), conforme necessidade 
específica da iniciativa;

IV. Apoio à captação de recursos, incluindo assessoria para 
a modelagem financeira, definição de estratégias para 
relacionamento com investidores e roadshows;

V. Eventos para intercâmbio de conhecimento e experiências 
com especialistas e demais empreendimentos; 

VI. Mentor individual para apoiar na aplicação dos aprendizados 
e monitoramento da evolução do empreendimento ao longo 
do programa;

VII. Conexão com a rede de investidores e parceiros da AMAZ, 
Sense-Lab, PNUD e MMA.

Benefícios para o participante
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Esta chamada ficará aberta de 04 a 31 de outubro de 
2022. As inscrições devem ser feitas de forma online, 
no link: idesam.org/florestamaisamazonia.  

Neste formulário, deverão ser respondidas perguntas que 
descrevem a atividade principal de cada empreendimento, 
bem como detalhes sobre o planejamento e estágio atual 
de desenvolvimento financeiro, impactos e benefícios 
socioambientais gerados, juntamente com outras 
informações institucionais e pessoais da equipe.

No formulário consta um campo onde os candidatos 
poderão informar links para acesso a websites e redes 
sociais do empreendimento, bem como para vídeos, 
notícias e/ou reportagens publicadas sobre ele.

Somente serão aceitas inscrições realizadas por meio da 
submissão completa do formulário, até às 23:59 (horário 
de Brasília) do dia 31 de outubro de 2022.

Inscrições
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https://idesam.org/florestamaisamazonia
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Esta chamada busca identificar e selecionar 
empreendimentos de impacto para participarem 
do Programa de Aceleração, que promoverá apoio 

técnico no seu desenvolvimento, além de conexões com 
parceiros e potenciais investidores.

Podem se inscrever nesta chamada empreendimentos 
que possuem modelos de negócios que:

I. Sejam voltados à promoção da conservação e do 
desenvolvimento sustentável na Amazônia, em especial 
relacionados à valorização da floresta utilizando 
mecanismos de pagamento por serviços ambientais 
(ex. por carbono, biodiversidade, cultura, beleza cênica 
etc) e/ou relacionados à geração de renda e melhoria 
da qualidade de vida na região por meio da exploração 
sustentável das florestas, primárias ou secundária 
(recuperação);

II. Tenham grande potencial de escalabilidade e geração 
de impacto socioambiental positivo para comunidades, 
produtores rurais e populações tradicionais. 

Após o encerramento do período de inscrições, parte-se 
para o processo de Seleção dos empreendimentos que 
passarão pela Aceleração. A Seleção será realizada em 5 
etapas sequenciais, conforme ilustrado abaixo.

O processo de Seleção

Pre-Seleção 1
(Análise dos formulários 
de inscricão)

Pre-Seleção 2 
(Entrevistas individuais)

Diligência 
(Análise aprofundada)

Validação  
com parceiros 
(Oficina virtual)

Seleção 
Final 
(Encontro presencial 
e demoday)

20 empreendimentos do 
total de inscritos passam 

para a Pré-Seleção 2

Todos os 12 empreendimentos 
passam pela diligência e seguem 
para a Validação com parceiros

12 melhores empreendimentos 
do total de 20 entrevistadas 

passam para a Diligência

Os mesmos 12 empreendimentos 
da diligência são avaliadas e 

sequem para a Seleção Final

Os 6 melhores empreendimentos 
são selecionadas para 

participarem da Aceleração
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1. Pré-Seleção 1
DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2022 

Do total de inscritos, uma primeira análise selecionará os 
20 melhores empreendimentos para a etapa de entrevistas. 
Essa filtragem inicial será realizada com base no formulário 
de inscrição, considerando os seguintes critérios: 

• Área de atuação e localização da sede; 

• Nível de maturidade; 

• Clareza na apresentação do negócio; 

• Viabilidade do produto/serviço; 

• Perfil da equipe (competências, regime dedicação  
e representatividade de mulheres); 

• Clareza e potencial de impacto; 

• Potencial de escalabilidade;

• Outros (eventualmente se necessários). 

Sendo que busca-se que 40% dos 
negócios atendam pelo menos um dos 
seguintes critérios de paridade de gênero:

• Mulheres na liderança;

• Representatividade de mulheres  
na equipe de pelo menos 50%;

• Mulheres como principais  
beneficiárias finais.

O processo de Seleção
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O processo de Seleção

CRITÉRIOS DE RANQUEAMENTO (filtragem inicial)

LOCAL DE ATUAÇÃO 
DO NEGÓCIO 
(IMPACTO)

• Estados da Amazônia Legal (AL)
• Não tem atuação na AL, mas tem potencial de impacto na região 

nos próximos 6 meses

DIVERSIDADE 
NA LIDERANÇA 
/ TOMADA DE 
DECISÃO

• Mulheres na liderança
• Mais de 50% da equipe são mulheres
• Negros ou indígenas na liderança
• Residentes da Amazônia Legal na liderança

IMPACTO –  
PÚBLICO-ALVO

• Mulheres 
• Povos Indígenas
• Povos e comunidades tradicionais
• Outras comunidades rurais

MEDE IMPACTO • Coleta e analisa apenas indicadores de processo e/ou operações 
do negócio

• Possui indicadores de resultados/impacto socioambiental 
definidos

• Possui matriz de avaliação completa
• Monitora indicadores de resultados/impactos definidos
• Toma decisões com base na avaliação

COMUNIDADE É 
CONSULTADA?

• A comunidade é consultada, mas não participa das decisões e da 
gestão do negócio

• A comunidade tem assentos em conselhos ou comitês formais 
para participar das decisões e da gestão do negócio

• A comunidade é sócia relevante do negócio/ pessoas da 
comunidade ocupam posições de liderança (diretoria, conselho 
deliberativo) do negócio

FASE DO NEGÓCIO • Tração
• Pré-escala
• Escala

FONTE DE RECEITA • Venda de produto ou serviço
• Consultoria/ projetos esporádicos

DEPENDÊNCIA 
DE CAPITAL 
FILANTRÓPICO

• Não possui nenhum subsídio
• Subsídio de até 25%
• Subsídio de até 50%

FATURAMENTO • 500K-1M
• 1,1 M - 2M
• 2,1M - 4M
• 4,1M - 10M
• 10,1 M - 50M
• acima de 50M
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Após o preenchimento do formulário de inscrição, os candidatos 
serão avaliados em 3 etapas na Pré-Seleção 1, sendo: 

• 1ª etapa: classificação automática da plataforma;

• 2ª etapa: análise de sensibilidade;

• 3ª etapa: avaliação de pareceristas. 

A 1ª etapa consiste em uma atribuição de pontos para cada 
inscrição que será feita de forma automática pela plataforma 
Prosas, onde se encontra o formulário de inscrição. A 
pontuação total será contabilizada a partir da soma dos pontos 
das perguntas obrigatórias, indicadas na tabela acima.

A análise de sensibilidade é realizada para a verificação de 
possíveis erros de preenchimento por parte dos candidatos, 
a fim de que eventuais bons empreendimentos não sejam 
automaticamente desclassificados sem uma análise por parte 
dos times Idesam, Amaz e Sense-Lab. 

Na 3ª etapa cada proposta será avaliada por 3 pareceristas, 
segundo 4 dimensões: Impacto, Mercado, Financeiro e Time.  
O detalhamento dos critérios de avaliação se encontram na 
tabela seguinte.

O processo de Seleção
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O processo de Seleção

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Cabe destacar que as propostas que não atenderem aos requisitos 
de candidatura (descritos no capítulo 6 deste documento) serão 
automaticamente desclassificadas do processo de seleção.

IMPACTO • O Negócio Apresenta potencial de impacto socioambiental na 
Amazônia Rural relevante.

MERCADO • O produto, serviço ou modelo de negócio possui aspectos 
inovadores, que geram alguma melhoria ao mercado ou a cadeia

• O mercado atingível, é grande o suficiente para o crescimento e 
viabilidade do modelo financeiro.

FINANCEIRO • O modelo financeiro está validado e está clara a sua viabilidade
• O negócio possui características de escalabilidade (o potencial de 

crescimento de mercado é maior a necessidade de crescimento 
da operação).

TIME • Empreendedor e time com perfil empreendedor esperado – por 
exemplo, recomendado por algum parceiro ou empreendedor 
AMAZ, equipe diversificada, conhecimentos/experiências 
comprovadas na área de atuação do negócio, etc.
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2. Pré-Seleção 2
DE 08 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022 

A fim de aprofundar o conhecimento sobre os 20 empreendimentos, serão realizadas 
entrevistas semiestruturadas individuais com seus representantes, com duração de 
1 a 2 horas cada. Nestas conversas serão discutidas e aprofundadas as informações 
fornecidas no formulário de inscrição, tais quais: histórico da organização, modelo de 
negócio, estrutura organizacional, situação financeira, potencial de crescimento, tese 
de impacto e desafios e oportunidades para o desenvolvimento do empreendimento.

Nesta etapa documentos institucionais podem ser solicitados durante e após  
as entrevistas para detalhamento e comprovação das informações fornecidas  
na conversa. 

A partir das entrevistas e análise dos documentos serão selecionados os 12 melhores 
empreendimentos que seguirão para a etapa de Diligência. Representantes do PNUD 
e MMA do Floresta+ Inovação serão convidados para acompanhar as entrevistas.

O processo de Seleção
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3. Diligência
DE 21 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2022  

Esta etapa faz parte da Pré-Aceleração, onde os empreendimentos passam por análise 
de documentação jurídica-contábil, entrevistas aprofundadas com empreendedor(a), 
equipe e potencialmente com principais stakeholders e comunidades beneficiadas. 

O objetivo da Diligência é assegurar a elegibilidade e capacidade do empreendimento 
para investimento e reduzir riscos financeiros, reputacional, de operação e/ou de 
impacto. Ao final desta etapa serão elaborados “one pagers” (relatórios resumidos de 
cerca de 2-3 páginas) de cada um dos 12 empreendimentos para servirem de insumo 
na etapa seguinte da Oficina com parceiros.

Espera-se que todos os 12 que iniciarem a Diligência sigam para a próxima etapa, 
porém, caso sejam identificados riscos ou outras questões sensíveis de qualquer 
candidatura, a mesma poderá ser eliminada do processo de seleção. Na ocorrência 
desta situação, a decisão será tomada em análise conjunta com PNUD e MMA

O processo de Seleção
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4. Validação com parceiros
DE 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022   

Trata-se de uma oficina a ser realizada de forma virtual, em uma reunião de 
inicialmente 3 horas, com parceiros do Idesam, Amaz e Sense-Lab de outros programas 
de aceleração. O objetivo desta etapa é coletar opiniões de especialistas a respeito dos 
12 empreendimentos (a partir dos “one-pagers”), para que esses comentários possam 
depois ser compartilhados e trabalhados com eles na próxima etapa.

A decisão a respeito da data deste encontro, bem como quantos e quais parceiros 
serão convidados, será tomada durante o período que a chamada estiver aberta.

O processo de Seleção
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5. Seleção Final
DE 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022   

A última etapa do processo de Seleção ocorre ao 
longo de um encontro presencial de 3 dias (data e 
local ainda a confirmar), onde intensas atividades 
serão realizadas com 12 empreendimentos para 
modelagem do negócio com base no Modelo C1, no 
intuito de refinar a definição de estratégias, modelo 
de negócio, tese de impacto, plano de ação e plano 
de monitoramento do empreendimento. Confira 
como foi a imersão de pré-aceleração da AMAZ  
e Sense-Lab em 2021.

A participação no encontro presencial é parte 
integral do processo de seleção e, portanto, 
obrigatória para os interessados em integrar o 
Programa de Aceleração. Todas as despesas com 
deslocamento, hospedagem e alimentação serão 
custeadas integralmente pelo programa.

Adicionalmente a este aprofundamento da iniciativa 
via Modelo C, serão trabalhados conceitos e prática 
de pitch2, instrumento de comunicação essencial dos 
empreendimentos na busca de investimentos. Cada 
um receberá suporte na criação do seu pitch, e a última 
atividade do encontro presencial será a apresentação 
de todos os pitchs para uma banca avaliadora.

A seleção final dos 6 empreendimentos que 
ingressarão no Programa de Aceleração levará em 
consideração a apresentação do pitch, bem como 
as análises anteriores do processo de diligência e 
evolução da clareza dos empreendimentos a partir  
da construção de seus Modelo C.

A divulgação dos selecionados e não selecionados 
para a Aceleração ocorrerá na semana seguinte  
ao encontro presencial, via e-mail e website  
idesam.org/florestamaisamazonia.

2  Uma apresentação rápida de uma ideia, um produto, um serviço ou um processo.

1  O Modelo C é uma abordagem que auxilia na definição de negócios, conciliando 2 
outras ferramentas já consolidadas: Business Model Canvas e Teoria de Mudança. 
Para mais informações e download do Guia, acessar: https://www.cmodel.co/

O processo de Seleção

https://amaz.org.br/2021/12/08/amaz-conclui-processo-de-pre-aceleracao-dos-12-negocios-finalistas-e-anunciara-selecionados-em-dezembro/
https://amaz.org.br/2021/12/08/amaz-conclui-processo-de-pre-aceleracao-dos-12-negocios-finalistas-e-anunciara-selecionados-em-dezembro/
https://amaz.org.br/2021/12/08/amaz-conclui-processo-de-pre-aceleracao-dos-12-negocios-finalistas-e-anunciara-selecionados-em-dezembro/
http://idesam.org/florestamaisamazonia
https://www.cmodel.co/
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1. Público-alvo
Buscamos empreendimentos que:

I. estejam desenvolvendo atividades voltadas à promoção 
da conservação e do desenvolvimento sustentável 
na Amazônia (estando sediados nos estados da 
Amazônia Legal ou atuando predominantemente na 
região), relacionados à geração de renda e melhoria da 
qualidade de vida na região por meio da exploração 
sustentável das florestas, em especial relacionados 
à valorização da mesma, utilizando mecanismos de 
pagamento por serviços ambientais (ex. por carbono, 
biodiversidade, cultura, beleza cênica etc);

II. tenham grande potencial de escalabilidade e geração 
de impacto socioambiental positivo para comunidades, 
produtores rurais e populações tradicionais;

III. não tenham objetivos ou atuação político-partidárias; 

O s interessados em submeter inscrição devem atender aos seguintes 
requisitos do Programa de Aceleração: público-alvo; setor de atuação; estágio 
de maturidade; equipe e governança; e viabilidade financeira e impacto.

IV. não apresentem risco de conflito de interesse 
com qualquer uma das instituições envolvidas na 
implementação do Programa Floresta+ Aceleração.

Em relação aos tipos de instituições que caracterizam 
formalmente as empreendiementos, serão aceitas  
inscrições de:

• Empreendedores individuais;

• Empresas em estágio avançado de desenvolvimento dos 
empreendimentos, em que os produtos estejam testados 
no mercado, e prontos para ganhar escala;

• Negócios de base comunitária;

• Cooperativas e associações de produtores e de extrativistas;

• Organizações da Sociedade Civil e Organizações Não 
Governamentais (OSC/ONG).

Requisitos  
para as candidaturas
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2. Setores de atuação
Serão aceitas inscrições somente de empreendimentos 
que se encaixem em uma ou mais das temáticas a seguir:

I. Pagamentos por Serviços ambientais (PSA); 

II. Mitigação e adaptação às mudanças climáticas; 

III. Créditos de carbono e outros produtos e serviços 
socioambientais; 

IV. Economia da Floresta em pé; 

V. Produtos da sociobiodiversidade; 

VI. Conservação da Floresta; 

VII. Manejo e produção florestal sustentável; 

VIII. Reflorestamento e produção agroflorestal; 

IX. Recuperação e uso sustentável da vegetação nativa.

3. Estágio de Maturidade
O foco do Programa de Aceleração é apoiar 
empreendimentos que já estejam desenvolvendo 
atividades de forma prática e operacional. Portanto, 
buscamos empreendimentos que estejam em algum dos 
seguintes estágios:

I. i. Protótipo Desenvolvido, em fase de teste de mercado;

II. ii. Produto Testado, em fase de lançamento no mercado;

III. iii. Produto Lançado, em fase de captação ou expansão;

IV. iv. Produto Validado, em fase de ganho de escala.

Empreendimentos em estágios iniciais da jornada 
empreendedora, como Ideação e Validação, não são o foco 
do programa e suas candidaturas serão automaticamente 
desconsideradas na Filtragem Inicial.

Requisitos  
para as candidaturas
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4. Equipe e 
Governança
Em relação à equipe empreendedora e às 
demais partes interessadas, buscamos 
empreendimentos que:

I. Tenham fundador/CEO e equipe engajados 
em seus empreendimentos e com profundo 
conhecimento sobre sua área de atuação e 
mercado;

II. Apresentem composição diversificada, que 
inclua grupos sub representados (mulheres, 
jovens, negros, indígenas, população LGBTQIA+ 
e pessoas com deficiência); 

III. Possuam bom relacionamento e mecanismos de 
governança com atores e comunidades locais.

5. Viabilidade 
financeira e Impacto
Como último requisito a ser atendido para as 
candidaturas, solicita-se que os empreendimentos 
possuam:

I. clareza de viabilidade financeira e potencial de 
mercado, com solução (produto ou serviço) viável 
economicamente e capacidade de gerar receita;

II. clareza quanto a necessidades financeiras e definição 
de plano de investimento;

III. impacto socioambiental relevante na Amazônia, 
diretamente relacionado ao tema foco da chamada, 
e que sejam (atualmente ou no futuro próximo) 
capazes de ser mensurados e reportados pelos 
empreendedores.

Requisitos  
para as candidaturas
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Datas Importantes 

ATIVIDADE DATA DE INÍCIO DATA DE ENCERRAMENTO

Período de Inscrições 04/10/2022 31/10/2022

Webinar de divulgação e tira-dúvidas 21/10/2022

Pré-Seleção 1 01/11/2022 07/11/2022

Pré-Seleção 2 08/11/2022 18/11/2022

Diligência 21/11/2022 02/12/2022

Validação com Parceiros 05/12/2022 09/12/2022

Seleção Final 12/12/2022 16/12/2022

Divulgação das 6 selecionadas para a Aceleração 19/12/2022 22/12/2022

Webinar de Abertura 01/02/2023 03/02/2023

Oferta dos módulos 13/02/2023 28/07/2023

Encontro de Encerramento 24/07/2023 28/07/2023
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Os direitos autorais e intelectuais 
das instituições participantes serão 
preservados. Nas peças de divulgação do 

Programa de Aceleração, constarão os respectivos 
créditos. Todos os dados fornecidos pelos 
participantes no ato de inscrição e informações 
divulgadas durante as fases de Seleção serão 
tratados de forma confidencial, mas poderão ser 
divulgados livremente pelos parceiros realizadores 
do Programa de forma condensada e em análises 
sistematizadas. Tais análises não divulgarão dados 
específicos, sensíveis ou confidenciais, salvo o nome, 
região, área de atuação e outros dados macro.

Os dados cadastrais, referentes a endereços 
de e-mail e telefone dos inscritos poderão 
ser utilizados pelo Programa para o envio 
de informações gerais da instituição e para 
informações sobre o Projeto Floresta+ Amazônia. 
Quanto a quaisquer dados pessoais, serão 
observadas as normas estabelecidas pela Lei 

nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD). 

Mediante a realização da inscrição, os 
participantes afirmam-se titulares de Direitos 
de Autor, assumindo total responsabilidade por 
eventuais questões decorrentes.

Pelo ato da inscrição, os participantes autorizam 
os parceiros do Programa a utilizar os dados 
ou informações de natureza técnica, bem como 
utilizá-las sem nenhum direito a qualquer 
remuneração ou gratificação adicional.

Uso do Nome, Imagem, Voz e Dados dos Participantes 
durante os eventos presenciais: os participantes 
cedem, a título gratuito, o direito de uso do seu 
nome, imagem e som de voz, sem qualquer ônus 
para os parceiros realizadores do Programa de 
Aceleração Floresta+ Amazônia, respeitados os 
limites da Lei Geral de Proteção de Dados.

Direitos Autorais
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Serão automaticamente excluídos 

do processo os candidatos que 

tentarem fraudar ou burlar este 

regulamento ou que forneçam qualquer 

tipo de informação inverídica, incompleta 

ou incorreta, sendo responsabilizados 

juridicamente pelo ato. Os participantes têm 

ciência e se responsabilizam integralmente 

pela veracidade das informações fornecidas 

ao longo de toda a Seleção.

Penalidades
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A qualquer momento do processo de 
seleção, em qualquer uma das etapas, os 
responsáveis por esta chamada poderão 

entrar em contato com os candidatos inscritos 
para obtenção de informações complementares ou 
eventuais esclarecimentos sobre a solução proposta.

O comitê técnico de avaliação desta chamada reserva-
se o direito de desqualificar imediatamente qualquer 
candidato que procure ignorar ou interferir no 
processo de seleção; ou que desempenhe qualquer 
atividade ou prática que possa ser considerada 
contrária aos princípios desta chamada ou das 
instituições que a integram/promovem. A ausência de 
qualquer documento exigido ou pagamento, além da 
constatação de qualquer irregularidade no processo, 
constituirão fator impeditivo para a aprovação/
continuidade no processo.

O não repasse de informações nos prazos 
solicitados pelas equipes realizadoras da Chamada 

poderá implicar na desclassificação do candidato 
em qualquer uma das etapas do processo.

Esta chamada não implica em obrigatoriedade, 
por parte dos realizadores da Chamada ou 
das instituições que integram/promovem a 
mesma, em selecionar ou conceder qualquer dos 
benefícios a qualquer dos projetos inscritos ou 
selecionados. A participação nesta convocação 
não constitui uma oferta de emprego nem 
obriga nenhum dos realizadores da Chamada 
a contratar, pagar, adquirir ou alugar serviços 
pessoais ou empresariais dos participantes 
inscritos.

A qualquer tempo, a presente chamada poderá 
ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, 
por decisão unilateral ou conjunta, por motivo de 
interesse dos parceiros realizadores da mesma, ou 
exigência legal, sem que isso implique em direito à 
indenização ou reparação de qualquer natureza.

Outras Considerações
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Iniciativa:

Apoio:

Parceiros Executores:

Chamada 
Floresta+ 
Aceleração


