Projeto do Cedac é selecionado pelo Fundo de
Parcerias para Ecossistemas Críticos Cerrado

O Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF, na sigla em inglês
para Critical Ecosystem Partnership Fund) vem atuando desde 2000 para
assegurar a participação e contribuição da sociedade civil na conservação de
alguns dos ecossistemas mais ricos do mundo do ponto de vista biológico,
porém atualmente ameaçados.
O objetivo é promover a conservação em áreas biológicas de alta prioridade e
numa escala de paisagem. A partir desta perspectiva, o CEPF identifica e apoia
uma abordagem regional, envolvendo uma ampla gama de instituições públicas
e privadas para atender as necessidades de conservação por meio de esforços
coordenados.
O CEPF é um programa conjunto da Agência Francesa para o
Desenvolvimento, Conservação Internacional, União Europeia, Fundo para o
Meio Ambiente Global (GEF), Governo do Japão e Banco Mundial, com vistas
a oferecer financiamento para proteção de ecossistemas únicos e ameaçados
– conhecidos também como hotspots de biodiversidade.
Em 2013, o Conselho de Doadores do CEPF selecionou o bioma Cerrado
como um dos hotspots prioritários e 8 milhões de dólares foram alocados para
investimentos em projetos no período de 2016 a 2021. Entre os anos de 2016 e
2018 o CEPF Cerrado já realizou duas chamadas para apoio a projetos no
Cerrado, e agora está em sua terceira. Atualmente, o Fundo conta com
aproximadamente 40 projetos, divididos em Grandes e Pequenos Apoios.

Projeto
Fortalecer cadeias sociobioprodutivas
em rede baseadas no uso sustentável
do Cerrado
Direção estratégica 3: Promover e
fortalecer
as
cadeias
produtivas
associadas com o uso sustentável dos
recursos naturais e a restauração
ecológica
Instituição: Centro de Desenvolvimento
Agroecológico do Cerrado – CEDAC
Responsável: Alessandra Karla da Silva
E-mail: alessandra@cedac-ong.org.br
Telefone: +55 (62) 3203-2525
Corredor prioritário: Veadeiros-Pouso
Alto-Kalungas
Municípios: (GO) Damianópolis, Flores
de Goiás, Formosa, Guarani, Mambaí,
São Domingos e Sítio D’Abadia
Áreas protegidas: RESEX Recanto das
Araras de Terra Ronca
Objetivo geral:
Fortalecer o processo de auto-gestão
sustentável dos recursos naturais do
Cerrado, por meio da ampliação da organização político-comunitária em rede
de agroextrativistas do Cerrado e seus empreendimentos, consolidando 11
cadeias da sociobiodiversidade.
Objetivos específicos:
Promover a conservação da biodiversidade e o uso sustentável do Cerrado,
potencializando as habilidades e conhecimentos locais através da formação de
monitores (as) agroextrativistas e a implementação de sistema de garantia
participativo da certificação orgânica.
Fortalecer estratégias de organização socioprodutiva em rede dos
agroextrativistas do Cerrado.
Valor do apoio: U$117.939,23
Duração: 24 meses (Maio 2018 a Abril 2020)

Área de atuação do projeto

Projeto nº 100437/CEPF
Para reclamações e sugestões do projeto do CEDAC com o CEPF
Veja abaixo os mecanismos:

Mecanismos de reclamações e/ou sugestões:
Contatar primeiro a Entidade Executora do projeto, o Centro de
Desenvolvimento Agroecológico do Cerrado (Cedac), situada em Goiânia-GO
por meio dos números de telefones (62) 3203-2525 | 3565-6240 ou por e-mail:
faleconosco@cedac-ong.org.br. Faremos o possível para responder em até 5
dias úteis. Caso sua solicitação não seja atendida contatar a Equipe de
Implementação Regional do CEPF pelo e-mail: cepfcerrado@iieb.org.br, (61)
3248-7449 e o Diretor Executivo do CEPF: cepfexecutive@conservation.org.
Caso ainda não tenha solução, em último caso, contatar o escritório local do
Banco Mundial: informacao@worldbank.org, (61) 3329-1000. A equipe do
Cedac registrará todas as queixas e/ou reclamações, e a resposta proposta
com a Equipe de Implementação Regional e o Diretor de Subsídio do CEPF
dentro de 15 dias a partir do recebimento da solicitação.
Conheça mais: www.cepfcerrado.iieb.org.br

