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“I ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O  

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 pequenos negócios, qualidade ambiental 

 urbana e erradicação da miséria” 

 
 

27 a 29/03 de 2012 
 
 

EDITAL DE APRESENTAÇÃO ELETRÔNICA  
DE BOAS PRÁTICAS DO I EMDS* 

 
Cadastro de experiências e seleção 

 
 
 

Parcerias: ABM e CNM 
 

Apoios: Governo Federal e Sebrae 
 

 

*Este Edital não concorre com a Chamada Pública SRHU/MMA nº 001/2012 da Secretaria 
de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, que visa 
promover e premiar boas práticas em sustentabildiade ambiental urbana. A Chamada 
Pública da SRHU/MMA, também vinculada a realização do I EMDS, está disponível em 
www.mma.gov.br. Ou seja, os municípios poderão participar, se preferir, das duas seleções. 
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INTRODUÇÃO 

 
É com satisfação que a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) convida os municípios 

brasileiros a apresentar experiências exitosas em políticas públicas no decorrer do  “I 
Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento: pequenos negócios, qualidade 

ambiental urbana e erradicação da miséria”, que ocorrerá entre 27 e 29 de março,  em 
Brasília. Estas experiências exitosas serão veiculadas necessariamente em meio eletrônico 
(vídeo ou apresentação em formato tipo Power Point com aúdio) de até 5 (cinco) minutos 
ao público presente ao evento e deverão guardar relação com a temática do mesmo. 
 

Além de identificar,  valorizar e difundir políticas públicas criativas, eficazes e 
replicáveis, os objetivos da apresentação dessas experiências exitosas são: 
 

• Estimular o desenvolvimento local sustentável, com valorização dos pequenos 
negócios;  

 

• A formalização, capacitação e desempenho criativo dos empreendedores individuais 
no processo de desenvolvimento local;  

 

• O desenvolvimento de pequenos negócios com respeito ao meio ambiente, visando 
à inclusão produtiva dos setores excluídos da sociedade local. 
 
 

Para a seleção das experiências inscritas no presente Edital, serão considerados: 
 

• A pertinência da boa prática inscrita com os temas e sub-temas do evento; 
 

• Experiências que possam ser replicadas por outros municípios; 
 

Não são critérios eliminatórios: 
 

• O ineditismo da apresentação da boa prática inscrita; 
 

• Reconhecimento ou premiação anterior por outra instituição; 
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Cada município poderá inscrever gratuitamente uma única experiência exitosa, 
preenchendo e enviando uma apresentação em formato eletrônico (vídeo ou apresentação 
em formato tipo Power Point com aúdio) de até 5 (cinco) minutos, descrevento a 
experiência, e encaminhando o formulário constante do Anexo I preenchido para o e-mail 
boaspraticas@fnp.org.br. O Instituto Pólis fará a pré-seleção e a Coordenação Política do 
evento, composta por cinco prefeitos membros da Diretoria Executiva da FNP, fará a 
seleção final. 
 

As inscrições de boas práticas poderão ser enviadas até as 23h59 do dia 20 de março 
(terça-feira). Os municípios selecionados serão comunicados por meio eletrônico até o dia 
22 de março (quinta-feira). As experiências selecionadas farão parte de uma publicação que 
será preparada pelo Instituto Pólis e lançada após o evento. 

 
28 experiências selecionadas serão apresentadas em formato eletrônico no início de 

cada painel ou mesa, conforme programação disponível em www.fnp.org.br. As 
apresentações eletrônicas deverão ter duração de até cinco minutos, sob pena de não 
serem apresentadas no decorrer do evento. Uma das experiências será exibida na abertura 
do Encontro, no dia 27 de março à noite, com a presença de diversas autoridades. 

 
 

 Destacamos ainda que este Edital não concorre com a Chamada Pública SRHU/MMA 
nº 001/2012 da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio 
Ambiente, que visa promover e premiar boas práticas em sustentabildiade ambiental 
urbana. A Chamada Pública da SRHU/MMA, também vinculada a realização do I EMDS, está 
disponível em www.mma.gov.br. Ou seja, os municípios poderão participar, se preferir, das 
duas seleções. 
 

 
Calendário  

 
20/03 - prazo para envio das inscrições; 
 
22/03 - anuncio das experiências selecionadas; 
 
27/03 a 29/03 - veiculação das experiências selecionadas no I EMDS. 
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ANEXO I 
 

Ficha de Informações 
 

 

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO  

A Ficha de Informações deve ser preenchida ao longo deste arquivo, respeitando a ordem dos enunciados. 

Na redação, por favor, não utilize apenas letras maiúsculas. Sinta-se à vontade para descrever de forma 

criativa e espontânea a experiência de desenvolvimento sustentável e/ou de erradicação da miséria e os 

benefícios que ela está trazendo para a comunidade. Bom trabalho! 

 

 

1. Dados Cadastrais do município proponente 

 

a) Município:                                               /UF 

Prefeito(a):  

Endereço:  

Bairro: 

Cidade:                                                                                            UF:  

CEP:  

Telefone : (    )  ___________ 

Site:  

E-mail:  

Assinale as associações municipalistas as quais o município é filiado: 

ABM 

CNM 

FNP 

Outras:  
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b) Responsável pela experiência de desenvolvimento sustentável e/ou erradicação da miséria  

Cargo ou função: 

Nome do responsável: 

Nome da área:  

Telefone: (     ) _____________ Celular: (      ) ________________ 

E-mail:  

Contatos por meio de redes sociais: twitter, facebook, orkut, skype, msn etc.:  

 

Se desejar, informe os dados de outro(s) responsável (is) pela experiência: 

Cargo ou função: 

Nome do responsável: 

Nome da área:  

Telefone: (     ) _____________ Celular: (      ) ________________ 

E-mail:  

Contatos por meio de redes sociais: twitter, facebook, orkut, skype, msn etc.:  

 

 

 

2. Dados da experiência de desenvolvimento sustentável e/ou erradicação da 
miséria  

 

1. Título da Experiência (até 80 caracteres); 

 

2. Sinopse (Resumo da experiência até 300 caracteres); 

 

3. Tema (Dentre os Painéis e/ou Mesas do I EMDS, disponível em  www.fnp.org.br, indique aquele(s) 

que guarda(m) maior pertinência com a experiência inscrita); 

 



                                    

Setor de Rádio e TV Sul (SRTVS), Edifício Record, Sala 603 – Brasília (DF) – CEP.: 70340-910  

Fone (61) 3044-9800 -  www.fnp.org.br  -  e-mail: secretaria@fnp.org.br 
6 

4. A Experiência já foi premiada ou oficialmente reconhecida por alguma instituição nacional ou 

estrangeira? Se sim, descreva qual(is) (até 300 caracteres); 

 

5. Problema solucionado (descreva o problema que existia na comunidade e que motivou a experiência 

de desenvolvimento sustentável e/ou erradicação da miséria – até 400 caracteres): 

 

6. Objetivos da experiência de desenvolvimento sustentável e/ou erradicação da miséria (até 600 

caracteres); 

 

7. Solução adotada (Descreva como funciona a experiência e a metodologia que foi adotada, 

enfatizando como a comunidade foi envolvida no processo – até 600 caracteres):  

 

8. Resultados alcançados (Relacione os resultados quantitativos e qualitativos alcançados com a 

implementação da experiência – até 600 caracteres): 

  

9. Destaque os principais recursos econômicos e financeiros estimados para a implementação desta 

experiência; 

 

10. Locais e datas (mês/ano) de implementação da experiência (cidade/UF/Comunidade ou bairro), 

Público Beneficiado, com a respectiva quantidade de pessoas beneficiadas; 

 

11. Parcerias envolvidas (Relacione os nomes e a atuação dos parceiros envolvidos nesta experiência, se 

houver); 

 

12. Caso prefira, e se disponível, informe também link para consulta a vídeos e fotos sobre a 

experiência em outros sites específicos para este fim (youtube, picasa, etc.). 

 

 
 

 


