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  1ª CHAMADA PARA COMPOSIÇÃO DO BANCO DE PROJETOS DE PESQUISA DA SEAG 

 

 

A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca instituiu por meio da 

Portaria 002R/2020, publicada no Diário Oficial no dia 5/2/2020, o banco de projetos de pesquisa, 

voltados para avaliação dos impactos socioeconômicos e ambientais gerados a partir da adoção de 

tecnologias e do acesso às políticas públicas para o desenvolvimento sustentável da agricultura, 

pecuária, abastecimento, aquicultura e pesca. 

 

Servidores da Seag, Incaper e Idaf podem submeter propostas em 17 temas: 

I. Agroecologia e produção orgânica; 

II. Agroindústria e empreendedorismo rural; 

III. Aquicultura e pesca; 

IV. Cafeicultura; 

V. Climatologia e estratégias de convivência com eventos extremos; 

VI. Comercialização e mercados; 

VII. Comunicação para o desenvolvimento rural;  

VIII. Defesa sanitária e inspeção (animal e vegetal); 

IX. Desenvolvimento socioeconômico de populações do meio rural e da pesca; 

X. Fruticultura; 

XI. Olericultura; 

XII. Pecuária; 

XIII. Pipericultura; 

XIV. Produtos com qualidade vinculada à origem (indicações geográficas, marcas coletivas 

ou produtos tradicionais, regionais ou artesanais). 

XV. Recursos naturais, controle florestal e licenciamento ambiental de atividades 

agropecuárias; 

XVI. Silvicultura; 

XVII. Terras e cartografia. 

Outros temas poderão ser aceitos desde que em consonância com a finalidade da Portaria. 
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A propostas deverão cumprir o estabelecido na Portaria 002R/2020 e serem enviadas utilizando o 

formulário submissão de projetos SEAG, para o email: bancodeprojetos@seag.es.gov.br. 

                                                                                                                                                                

PRAZO PARA SUBMISSÃO: 31 DE MARÇO DE 2020. 

 

Os projetos aprovados serão contratados ao longo do ano de 2020, de acordo com a disponibilidade 

orçamentária da Seag. 

 

CRONOGRAMA 

Atividade Período 

Lançamento da Chamada:   06/02/2020 

Submissão das propostas  Até 31/3/2020 

Prorrogado até  
30/04/2020 

Avaliação das Propostas De 01/05/2020 a 24/06/2020 

Previsão para divulgação do resultado da avaliação  24/06/2020 

Previsão para interposição de recursos Até 30/06/2020 

Previsão para divulgação do resultado final Até 08/07/2020 
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