
P R O G R A M A

1º Edital 
de Ideias



O Edital de Ideias do Programa Ventos da Gente da Statkraft tem por objetivo geral 
potencializar a atuação das associações comunitárias e grupos organizados de 
produtores/empreendedores em seus territórios e comunidades.

O edital busca envolver os participantes em um ciclo formativo para projetos 
socioambientais e iniciativas de empreendedorismo comunitário, com o�cinas técnicas 
para a estruturação, gestão de projetos e captação de recursos, dando condições de 
transformar uma ideia em um projeto viável.  

Dessa maneira, os participantes terão a possibilidade de se inscreverem apenas com a 
ideia inicial do que gostariam de fazer em suas comunidades. 

As ideias selecionadas participarão de um processo estruturado de capacitação, com 
duração de 3 meses. 

A contribuição principal do Edital de Ideias é aproveitar as oportunidades, conhecimentos 
e saberes locais, levando em consideração as necessidades dos grupos e transformá-los 
em ações factíveis e viáveis em um curto espaço de tempo. 

Temáticas abrangidas pelo edital
Produção rural sustentável;
Empreendedorismo comunitário;
Conservação da água;
Conservação da caatinga.

A Statkraft é uma empresa global que opera no mercado de energia. No Brasil, a Statkraft 
está presente em seis estados, possui mais de 200 colaboradores e 18 empreendimentos 
em operação. 

A Statkraft busca a construção de um diálogo aberto e contínuo sobre sustentabilidade 
com as comunidades onde está inserida, atuando também como um catalisador de 
transformações positivas nas comunidades.

Dessa forma, o Programa Ventos da Gente está sendo desenvolvido nos municípios de 
Uibaí e Ibipeba - BA, e possui projetos nas áreas de educação, desenvolvimento econômico 
e desenvolvimento socioambiental.

Objetivos do edital

Conheça a Statkraft e o Programa Ventos da Gente



Como parte do Projeto de Desenvolvimento Socioambiental, este Edital de Ideias foi 
pensado para contribuir para que boas ideias se transformem em ótimas iniciativas.

Para a implantação do Programa Ventos da Gente, a Statkraft conta com a parceria da 
Transforma.ai Inovação e Sustentabilidade, uma empresa com ampla experiência em todo 
o território nacional na gestão estratégica de investimento social privado, desenvolvimento
local e educação ambiental.

Para o Edital de Ideias do Projeto de Desenvolvimento Socioambiental, a Transforma Aí dará 
o suporte para todas as atividades de planejamento, execução e reporte, auxiliando
também as ideias/projetos selecionados nas suas atribuições e aprendizados.

 I. Grupos formais (associações, institutos, entre outros) dos municípios de Uibaí e 
Ibipeba - BA
 II. Grupos informais (mínimo de 5 pessoas) dos municípios de Uibaí e Ibipeba - BA

Para se inscrever basta utilizar o formulário de inscrição conforme ANEXO ou acessar pelo 
link www.ventosdesantaeugenia.com.br/.

OBS: Não há qualquer obrigatoriedade por parte da Statkraft de realizar investimentos 
diretamente nas ideias/projetos desenvolvidos durante as capacitações, sendo o objetivo 
do presente Edital, fomentar a estruturação, gestão de projetos e captação de recursos, 
para que estes alcancem sua viabilidade, podendo a Statkraft suspender e/ou revogar o 
presente edital a qualquer momento.  

Pessoas físicas que não estejam ligadas a algum grupo
 Empresas 

Pessoas jurídicas de direito público nacionais ou internacionais
Grupos ou associações com objetivos políticos/partidários/religiosos
Grupos ou associações consideradas politicamente expostas nos termos da 

legislação brasileira1 
Grupos com participantes menores de 18 anos

Quem pode se inscrever

Quem NÃO pode se inscrever

¹ São todas as pessoas que, nos últimos cinco anos, exerceram, no Brasil ou no exterior, algum cargo, emprego ou função pública relevante ou se têm,
nessas condições, familiares representantes ou ainda pessoas de seu relacionamento próximo.



Esta primeira etapa tem por objetivo receber a inscrição das ideias que os 
grupos/associações têm vontade de implementar em sua comunidade que possa se 
encaixar em um dos seguintes temas:

I. Produção rural sustentável;
II. Empreendedorismo comunitário;
III. Conservação da água;
IV. Conservação da caatinga.

As inscrições são realizadas pelo formulário de inscrição conforme ANEXO ou acessar pelo 
link www.ventosdesantaeugenia.com.br/. O formulário preenchido deverá ser entregue 
presencialmente no Centro de Informações do empreendimento da Statkraft Brasil 
(BA-434, Praça da Rodagem, nº52, Bairro Boca D’Água, Uibaí/BA, CEP: 44.950-000) ou via 
e-mail para o endereço: pvg.socioambiental@transforma.ai

Essa etapa visa envolver o maior número de dirigentes associativos/grupos a �m de 
compartilhar ferramentas para que possam atuar como associação. Cada associação ou 
grupo informal deverá indicar dois representantes para participar das capacitações. 

A participação em todas as capacitações é obrigatória.

Serão abordados temas como a captação de recursos para projetos, técnicas de manejo da 
água em propriedades rurais e alternativas produtivas e fomento ao empreendedorismo 
local.  

As capacitações foram divididas em 6 módulos conforme abaixo:

1o módulo — Associativismo e gestão de organizações sociais (para que serve um grupo,
formas de organização e coletividade) – duração de 4 horas.

2o módulo — O semiárido e minha propriedade (prática sobre manejo da água e do solo,
setores: vento, chuva e fogo, e agricultura de sequeiro) – O�cina prática com duração de 8 
horas.

3o módulo — Elaboração de projetos – Parte I – Elaboração do esboço do projeto – Duração 
de 4 horas.

4o módulo — Agricultura sustentável - visita à propriedade modelo de agricultura orgânica 
– duração de 8 horas.

5o módulo — Elaboração de projetos – Parte II - Finalização do projeto a ser apresentado à 
comissão de avaliação – Duração de 4 horas.

6o módulo — Captação de recursos – Duração de 4 horas.

Ao final do ciclo formativo espera-se que todos os participantes tenham um projeto 
elaborado a ser encaminhado a algum edital. 

Nesse sentido, como um primeiro exercício dos participantes, os projetos elaborados serão 
encaminhados a uma comissão de avaliação de projetos da Statkraft. Serão selecionados 
16 projetos para serem apoiados pelo Programa Ventos da Gente.

As etapas do edital

1ª Etapa - Inscrição da ideia

2ª Etapa - Capacitações

1. Inscrição
da Ideia

2. Capacitações
e elaboração

do projeto

3. Seleção
dos projetos

4. Implantação
dos projetos

01/fevereiro a 
31/março

01/agosto a 
30/setembro

01/outubro a 
01/março 2023

01/abril a 
17/julho



Essa etapa visa envolver o maior número de dirigentes associativos/grupos a �m de 
compartilhar ferramentas para que possam atuar como associação. Cada associação ou 
grupo informal deverá indicar dois representantes para participar das capacitações. 

A participação em todas as capacitações é obrigatória.

Serão abordados temas como a captação de recursos para projetos, técnicas de manejo da 
água em propriedades rurais e alternativas produtivas e fomento ao empreendedorismo 
local.  

As capacitações foram divididas em 6 módulos conforme abaixo:

1o módulo — Associativismo e gestão de organizações sociais (para que serve um grupo, 
formas de organização e coletividade) – Duração de 4 horas.

2o módulo — O semiárido e minha propriedade (prática sobre manejo da água e do solo, 
setores: vento, chuva e fogo, e agricultura de sequeiro) – O�cina prática com duração de 8 
horas.

3o módulo — Elaboração de projetos – Parte I – Elaboração do esboço do projeto – Duração 
de 4 horas.

4o módulo — Agricultura sustentável - visita à propriedade modelo de agricultura orgânica 
– duração de 8 horas.

5o módulo — Elaboração de projetos – Parte II - Finalização do projeto a ser apresentado à 
comissão de avaliação – Duração de 4 horas.

6o módulo — Captação de recursos – Duração de 4 horas.

Ao final do ciclo formativo espera-se que todos os participantes tenham um projeto 
elaborado a ser encaminhado a algum edital. 

Nesse sentido, como um primeiro exercício dos participantes, os projetos elaborados serão 
encaminhados a uma comissão de avaliação de projetos da Statkraft. Serão selecionados 
16 projetos para serem apoiados pelo Programa Ventos da Gente.

Essa etapa consiste na formação de uma comissão de avaliação de projetos, formada por 
uma equipe multidisciplinar da Statkraft e da Transforma Aí, a �m de selecionar os projetos 
conforme critérios abaixo:

I. Clareza e objetividade do projeto;
II. Potencial de impacto positivo para a comunidade;
III. Adequação ao contexto local;
IV. Capacidade de replicabilidade;
V. Capacidade mobilizadora da organização/grupo junto a sua comunidade.

Somente após realização da seleção e de acordo com as exigências de Compliance da 
Statkraft, os projetos selecionados serão comunicados e poderão ser apoiados.

3ª Etapa - Apoio técnico dos projetos selecionados



Essa etapa contempla a fase de implantação e acompanhamento dos 16 projetos. Trata-se 
de um importante processo prático de aprendizagem sobre gestão de projetos dentro das 
peculiaridades locais, considerando: integração, escopo, custos, qualidade, aquisições, 
recursos humanos, comunicações, risco, tempo, engajamento com partes interessadas e 
por �m, apoio contábil e jurídico. 

Os recursos serão geridos pela Transforma.ai Inovação e Sustentabilidade, empresa 
contratada para gerenciar o Programa Ventos da Gente, que juntamente com os projetos 
selecionados, também �cará responsável pela prestação de contas. 

Não haverá repasse de recursos monetários para as associações/grupos. Por outro lado, 
as equipes das associações/grupos terão uma participação ativa nos processos de gestão 
para vivenciarem os processos e os controles administrativos �nanceiros durante a 
execução do projeto.

Compliance

Os participantes deverão, obrigatoriamente, atuar, durante todo o desenvolvimento do 
projeto, seguindo as regras indicadas neste Manual e demais documentações 
apresentadas pela Statkraft (antes ou após a celebração da parceria), agindo sempre em 
conformidade com todas as leis, regras e regulamentos estaduais, nacionais e 
internacionais aplicáveis relacionados a padrões éticos e responsáveis, de 
comportamento, incluindo, mas não limitado a aqueles que lidam com direitos humanos, 
proteção ambiental, corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, regimes de sanções aplicáveis 
e outros crimes econômicos. Os participantes também devem garantir que todos os seus 
funcionários, representantes e a�liados cumpram os requisitos acima. 

Os participantes assumem compromisso e ciência quanto ao conteúdo das regras internas 
da Statkraft, especialmente no que se refere: (i) ao Código de Conduta da Statkraft para 
Fornecedor e Colaboradores e (ii) ao Guia Prático de Ética Empresarial da Statkraft, bem 
como a�rmam ter feito sua leitura atenta e pormenorizada, compreendendo as regras neles 
contidas. 

Se os participantes tiverem conhecimento de uma possível violação dos requisitos desta 
Cláusula, deverão informar imediatamente a Statkraft por escrito, através do e-mail 
compliancebrasil@statkraft.com. 

Observações gerais

4ª Etapa - Implantação dos projetos selecionados



ANEXO I - Formulário de inscrição de Ideia – Associações (com CNPJ)

Nome da organização: 
Município:
CNPJ: 

Participantes: 

Nome completo:
RG:
CPF:
Endereço:
Especi�car a função na associação:

Ideia:

Desenvolvimento:

(1) O que?

(2) Por que?



 (3) Como?

 (4) Quando?

 (5) Onde?

 (6) Quem (parceiros)?



ANEXO II – Formulário de inscrição de Ideia – Grupos Informais (sem CNPJ)

Nome da organização: 
Município:

Participantes: 

Nome completo:
RG:
CPF:
Endereço:

Ideia:

Desenvolvimento:

(1) O que?

(2) Por que?



 (3) Como?

 (4) Quando?

 (5) Onde?

 (6) Quem (parceiros)?




