Edital de Responsabilidade Social 2021 da Dow
FORMULÁRIO
Parte I: REQUISITOS DO EDITAL
1) Esse edital receberá projetos propostos e executados por Organizações da
Sociedade Civil, de direito privado, sem fins lucrativos. Anexe cópia do Estatuto atual
da organização, registrado em cartório. (OBRIGATÓRIA) (ARQUIVO)
2) Esse edital receberá projetos propostos e executados por proponentes registrados
legalmente há, pelo menos, 2 (dois) anos e que sejam sediados no Brasil. Anexe
cópia do Cartão CNPJ emitido há, no máximo, 3 (três) meses. (OBRIGATÓRIA)
(ARQUIVO)
3) A organização já foi selecionada para trabalhar em parceria com a Dow em algum
Edital de Responsabilidade Social? Se sim, descreva brevemente o projeto e
principais resultados obtidos. (OBRIGATÓRIA) (MÚLTIPLA ESCOLHA)
( ) Sim
Descrição (300 caracteres):
( ) Não
4) Este edital contemplará apenas projetos alinhados às categorias de financiamento
abaixo apresentadas. Selecione em qual categoria seu projeto melhor se enquadra:
(OBRIGATÓRIA) (MÚLTIPLA ESCOLHA)
( ) Inclusão da população preta ou parda: projetos híbridos com, no mínimo, 40%
das atividades sendo realizadas virtualmente que contemplem pacotes de dados de
internet aos beneficiados e busquem equilibrar oportunidades de plena participação
econômica, educacional e/ou social dessa população, especialmente em sua
interseccionalidade com outros grupos vulneráveis: pessoas com deficiência (PCDs),
comunidade LGBT+, mulheres, hispânicos e jovens periféricos; Os projetos devem
promover a inclusão racial em, ao menos, um dos temas a seguir: empregabilidade,
empreendedorismo, conscientização sobre o racismo estrutural, empoderamento
e/ou saúde mental.
( ) Economia circular: projetos híbridos com, no mínimo, 40% das atividades sendo
realizadas virtualmente e que apresentem soluções mais sustentáveis para manter
os materiais em circulação no ambiente com o maior valor possível, pelo maior tempo
possível, promovendo uma destinação correta aos resíduos. Serão considerados
também projetos que promovam a conscientização sobre o tema. São exemplos de
projetos desta categoria, aqueles que redesenham, reciclam, reutilizam,
remanufaturam materiais e capacitam para a economia circular em especial dos
seguintes setores: industrial; construção civil; automobilístico, eletroeletrônicos;
alimentos e bebidas; e higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, móveis e colchões.
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( ) Redução de emissões de carbono: projetos híbridos com, no mínimo, 40% das
atividades sendo realizadas virtualmente e que ou estejam voltados à redução das
emissões de carbono na atmosfera, que capturem, armazenem e reutilizem carbono;
ou que mapeiam demandas e potencialidades da localidade alinhadas à esta
categoria.
( ) Outros

4) Explique, de maneira resumida, como o seu projeto se enquadra na categoria de
financiamento selecionada na questão anterior. (OBRIGATÓRIA) (PERGUNTA
ABERTA) (800 CARACTERES)
5) Informe em qual(is) município(s), dentre os listados abaixo, seu projeto será
executado: (OBRIGATÓRIA) (MÚLTIPLAS OPÇÕES)
( ) Breu Branco (PA)
( ) Candeias (BA)
( ) Guarujá (SP)
( ) Hortolândia (SP)
( ) Ilha de Matarandiba - Vera Cruz (BA)
( ) Jacareí (SP)
( ) Jundiaí (SP)
( ) Santos Dumont (MG)
( ) São Paulo (SP)
( ) Outros
6) Se o seu projeto possui AÇÕES AFIRMATIVAS ou PRIORIZAÇÃO para algum
dos públicos abaixo, selecione as opções correspondentes.
Texto de ajuda: Você pode selecionar mais de uma opção.
(OBRIGATÓRIA) (MÚLTIPLAS OPÇÕES)
( ) População preta ou parda
( ) Mulheres
( ) Comunidade LGBT+
( ) Pessoas com deficiência
( ) Povos Tradicionais (indígenas, rurais, ribeirinhos, quilombolas)
( ) Hispânicos
( ) Pessoas idosas
( ) Crianças e adolescentes
( ) Jovens
( ) Outros
( ) Não haverá priorização ou ações afirmativas
7) Caso seu projeto tenha ações afirmativas ou recorte específico, descreva abaixo
como esses PÚBLICOS, selecionados na pergunta anterior, serão inseridos e/ou
priorizados no projeto.
Texto de ajuda: Se você selecionou “outros” na questão anterior, não se esqueça
de também especificar quem são esses grupos.
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(PERGUNTA ABERTA) (400 CARACTERES)
8) Responsabilizando-se legalmente pela veracidade da informação, responda: esta
organização ou seus representantes legais possuem vínculo público e notório com
partidos políticos? (OBRIGATÓRIA) (MÚLTIPLA ESCOLHA)
( ) Sim
( ) Não
9) Responsabilizando-se legalmente pela veracidade da informação, responda: os
representantes legais desta organização têm relação direta com o governo ou se
enquadram na categoria “pessoa exposta politicamente”?
(OBRIGATÓRIA) (MÚLTIPLA ESCOLHA)
( ) Sim
( ) Não
10) Responsabilizando-se pela veracidade das informações, responda: a
organização proponente já recebeu penalidades, condenações definitivas ou
sanções administrativas junto ao poder público em temas correlatos ao objeto deste
edital? (OBRIGATÓRIA) (MÚLTIPLA ESCOLHA)
( ) Sim
( ) Não
11) Responsabilizando-se pela veracidade das informações, responda: todas as
atividades serão gratuitas, inexistindo qualquer tipo de discriminação ou barreira
física, econômica, religiosa ou racial para a participação dos beneficiados pelo
projeto? (OBRIGATÓRIA) (MÚLTIPLA ESCOLHA)
( ) Sim
( ) Não

Parte II: SOBRE O PROJETO

12) Qual a data prevista para o INÍCIO do projeto (a partir de abril de 2022)?
(OBRIGATÓRIA) (DATA)
13) Qual a data prevista para o TÉRMINO do projeto (até dezembro de 2022).
(OBRIGATÓRIA) (DATA)
14) Anexe a planilha do CRONOGRAMA DE ATIVIDADES do projeto, preenchendo
o modelo disponibilizado na página de inscrição do edital.
15) De modo geral, o seu projeto prevê:
Texto de ajuda: Você pode selecionar mais de uma opção. (OBRIGATÓRIA)
(MÚLTIPLAS OPÇÕES)
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( ) Realizar Mapeamento/ Diagnóstico Local que indique demandas, potencialidades
e prioridades de intervenção futura (alinhadas à categoria de financiamento
“Redução de emissões de carbono”) nos municípios contemplados neste edital
( ) Ofertar novas atividades com aumento do total de beneficiados atendidos pela
organização
( ) Ofertar novas atividades para os atuais beneficiados da organização
( ) Ampliar número de beneficiados nas atuais atividades da organização
( ) Qualificar as atividades-fim realizadas atualmente: por meio de compra de
equipamentos e/ou contratação de equipe, e/ou participação da equipe em
capacitações
( ) Qualificar a gestão da organização
( ) Manutenção das atuais atividades e beneficiados da organização
16) Seu projeto prevê atividades: (OBRIGATÓRIA) (MÚLTIPLA ESCOLHA)
( ) Híbridas - Presenciais e virtuais
( ) Somente presenciais
17) Descreva as principais ATIVIDADES do projeto, informando quais serão
realizadas VIRTUALMENTE, e quais serão realizadas PRESENCIALMENTE.
Texto de ajuda: Quais são as principais atividades que o projeto pretende realizar
para atingir os objetivos previstos. Por exemplo: Aulas de reciclagem; estruturação
de ponto de coleta; levantamento de parceiros para destinação dos materiais; etc.
(OBRIGATÓRIA) (PERGUNTA ABERTA) (800 CARACTERES)
18) Informe quais PROTOCOLOS SANITÁRIOS de prevenção à Covid-19 seu
projeto adotará e em quais atividades. (OBRIGATÓRIA) (PERGUNTA ABERTA)
(500 CARACTERES)
19) Apresente o CONTEXTO em que o projeto será executado.
Texto de ajuda: Descreva a realidade do local e do público-alvo do projeto,
informando como ele responderá aos PROBLEMAS SOCIAIS mapeados. Se
possível, informe dados e indicadores sociais que façam sentido para sua resposta.
(OBRIGATÓRIA) (PERGUNTA ABERTA) (700 CARACTERES)
20) Descreva resumidamente os OBJETIVOS ESPECÍFICOS do projeto.
Texto de ajuda: Nesse item, informe os objetivos a se alcançar até o final do projeto,
diretamente relacionados às atividades realizadas. (OBRIGATÓRIA) (PERGUNTA
ABERTA) (400 CARACTERES)
21) Quais RESULTADOS esperam alcançar com a execução do projeto?
Texto de ajuda: Apresente os legados e as mudanças que esperam gerar com os
beneficiados e/ou na localidade apoiada pelo projeto, bem como eles serão
mensurados (indicadores de desempenho [KPIs] específicos).
(OBRIGATÓRIA) (PERGUNTA ABERTA) (400 CARACTERES)
22) Seu projeto já foi REALIZADO ANTERIORMENTE ou ESTÁ SENDO
REALIZADO? (OBRIGATÓRIA) (MÚLTIPLA ESCOLHA)
( ) Sim
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( ) Não
23) Se o atual projeto já foi REALIZADO ANTERIORMENTE ou ESTÁ SENDO
REALIZADO, nos conte um pouco sobre a experiência e os resultados alcançados.
(OPCIONAL) (PERGUNTA ABERTA) (500 CARACTERES)
24) Para a realização das atividades do projeto, haverá necessidade de alguma
ESTRUTURAÇÃO da organização? Se sim, justifique sua importância, nos conte
como será realizada e como essa estrutura será utilizada após o fim do projeto.
(OBRIGATÓRIA) (PERGUNTA ABERTA) (800 CARACTERES)
25) A execução do seu projeto será
(OBRIGATÓRIA) (MÚLTIPLA ESCOLHA)
( ) Sim
( ) Não

monitorada

via

INDICADORES?

26) Se você respondeu “sim” à questão anterior, informe com quais indicadores
trabalhará, quais são suas metas e instrumentos de verificação. (OBRIGATÓRIA)
(PERGUNTA ABERTA) (400 CARACTERES)
27) Quantos BENEFICIADOS DIRETOS, aproximadamente, seu projeto prevê?
Texto de ajuda: Digite somente números e confira o valor. Considere apenas as
pessoas DIRETAMENTE atendidas pelo seu projeto.
(OBRIGATÓRIA) (NÚMERO SEM FORMATAÇÃO)
28) Apresente o PERFIL do público diretamente beneficiado pelo seu projeto.
Texto de ajuda: Apresente características sobre o público que seu projeto planeja
atender, como, por exemplo, idade, gênero, local de residência, renda média ou
outras informações que sejam relevantes. (OBRIGATÓRIA) (PERGUNTA ABERTA)
(400 CARACTERES)
29) Se o seu projeto prevê BENEFICIADOS INDIRETOS, informe quem são, quantos
são previstos e como serão beneficiados indiretamente.
(OPCIONAL) (PERGUNTA ABERTA) (300 CARACTERES)
30) Em qual(is) dos 17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
(ODS) da ONU, listados abaixo, seu projeto melhor se enquadra?
Texto de ajuda: Você pode selecionar mais de uma opção, porém selecione
somente aqueles que de fato se relacionam com seu projeto. Para mais detalhes
sobre os ODS, acesse: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
(OBRIGATÓRIA) (MÚLTIPLAS OPÇÕES)
( ) 1 - Erradicação da pobreza
( ) 2 - Fome zero e agricultura sustentável
( ) 3 - Saúde e bem-estar
( ) 4 - Educação de qualidade
( ) 5 - Igualdade de gênero
( ) 6 - Água potável e saneamento
( ) 7 - Energia limpa e acessível
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( ) 8 - Trabalho decente e crescimento econômico
( ) 9 - Indústria, inovação e infraestrutura
( ) 10 - Redução das desigualdades
( ) 11 - Cidades e comunidades sustentáveis
( ) 12 - Consumo e produção responsáveis
( ) 13 - Ação contra a mudança global do clima
( ) 14 - Vida na água
( ) 15 - Vida terrestre
( ) 16 - Paz, justiça e instituições eficazes
( ) 17 - Parcerias e meios de implementação
31) Justifique como seu projeto se relaciona ao(s) ODS selecionado(s).
(OBRIGATÓRIA) (PERGUNTA ABERTA) (400 CARACTERES)
32) O projeto conta com PARCEIROS não financeiros para sua execução?
Texto de ajuda: Aqui, estamos falando de parcerias com outras organizações,
pessoas físicas, redes e atores sociais (governos, universidades, escolas, CRAS,
etc.), que apoiariam, por exemplo, com a comunicação com o público-alvo,
divulgação do projeto, voluntariado, qualificação das ações da organização, fluxo de
materiais, etc. (OBRIGATÓRIA) (MÚLTIPLA ESCOLHA)
( ) Sim
( ) Não
33) Em caso positivo à pergunta anterior, liste o nome do parceiro e como será o
apoio.
Texto de ajuda: Informe objetivamente no seguinte modelo “NOME DO PARCEIRO
= COMO SERÁ O APOIO”. Por exemplo: Prefeitura = cessão de espaço;
Universidade = cessão de profissionais; Padaria = doação de lanches, etc.
(OPCIONAL) (PERGUNTA ABERTA) (400 CARACTERES)
34) Há a possibilidade de que funcionários da Dow desenvolvam atividades virtuais
como VOLUNTÁRIOS no projeto (previamente planejadas e acordadas entre as
partes)? (OBRIGATÓRIA) (MÚLTIPLA ESCOLHA)
( ) Sim
( ) Não
35) Se você respondeu “sim” na questão anterior, informe como vislumbram esse
voluntariado da Dow (obs: o projeto não pode ter a execução dependente do
voluntariado da Dow, as atividades devem ser um complemento): (OPCIONAL)
(PERGUNTA ABERTA) (400 CARACTERES)
36) Caso o seu projeto seja apoiado pela Dow, há alguma possibilidade de
continuidade das ações do projeto após o fim da parceria estabelecida neste edital?
(OBRIGATÓRIA) (MÚLTIPLA ESCOLHA)
( ) Sim
( ) Não
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37) Se respondeu “sim” à questão anterior, como você planeja viabilizar essa
continuidade? (OPCIONAL) (PERGUNTA ABERTA) (500 CARACTERES)
38) Anexe a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA do projeto, detalhando o uso dos recursos
solicitados à Dow. O modelo está disponibilizado na página de inscrição no edital.
(OBRIGATÓRIA) (ARQUIVO)

Parte III: SOBRE A ORGANIZAÇÃO PROPONENTE

39) Apresente rapidamente sua ORGANIZAÇÃO: seu histórico, o que motivou sua
criação e as principais atividades que realizou. Texto de ajuda: Se sua organização
está paralisada devido à pandemia, nos informe nesta resposta, e quais atividades
realizavam anteriormente. (OBRIGATÓRIA) (PERGUNTA ABERTA) (800
CARACTERES)
40) Sua organização possui EXPERIÊNCIA na categoria onde este projeto foi
inscrito?
Texto de ajuda: As categorias de inscrição de projeto são: “Inclusão da população
preta ou parda”, “Economia circular” ou “Redução de emissões de carbono”:
(OBRIGATÓRIA) (MÚLTIPLA ESCOLHA)
( ) Sim
( ) Não
41) Se respondeu que “sim” na questão anterior, nos conte esta EXPERIÊNCIA e
como ela contribui para a realização do projeto apresentado?
(OPCIONAL) (PERGUNTA ABERTA) (700 CARACTERES)
42) Sua organização possui experiência de trabalho e relação com o PÚBLICOALVO previsto no projeto? (OBRIGATÓRIA) (MÚLTIPLA ESCOLHA)
( ) Sim
( ) Não
43) Se respondeu que “sim” na questão anterior, nos informe como é essa
experiencia e/ou relação com o PÚBLICO-ALVO previsto no projeto. (OPCIONAL)
(PERGUNTA ABERTA) (400 CARACTERES)
44) Sua organização possui experiência de trabalho e relação com LOCALIDADE
onde o projeto será executado? (OBRIGATÓRIA) (MÚLTIPLA ESCOLHA)
( ) Sim
( ) Não
45) Se respondeu que “sim” na questão anterior, nos conte como é essa experiencia
e/ou relação com a LOCALIDADE onde o projeto será executado. (OPCIONAL)
(PERGUNTA ABERTA) (400 CARACTERES)
46) Sua organização conta com o apoio de VOLUNTÁRIOS? Texto de ajuda: Se
sua organização está temporariamente fechada ao trabalho voluntário devido à
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pandemia, nos informe sobre o momento anterior à ela. (OBRIGATÓRIA)
(MÚLTIPLA ESCOLHA)
( ) Sim
( ) Não
47) Caso possuam, quantos VOLUNTÁRIOS atuam (ou atuavam antes da
pandemia) na organização e qual o tipo de atividades realizam? Texto de ajuda:
Informar, por exemplo, se eles atuam em atividades administrativas, de
comunicação, no apoio a eventos, realizando palestras, dando aulas com conteúdo
técnico, procurando patrocinadores, etc. (OPCIONAL) (PERGUNTA ABERTA) (400
CARACTERES)
48) Sua organização já recebeu alguma PREMIAÇÃO/RECONHECIMENTO?
(OBRIGATÓRIA) (MÚLTIPLA ESCOLHA)
( ) Sim
( ) Não
49) Em caso afirmativo na resposta anterior, informe qual(is) PREMIAÇÃO/
RECONHECIMENTO e quando receberam. (OPCIONAL) (PERGUNTA ABERTA)
(400 CARACTERES)
50) Sua organização possui SITE E REDES SOCIAIS? (OBRIGATÓRIA)
(MÚLTIPLA ESCOLHA)
( ) Sim
( ) Não
51) Caso possua, insira o link do SITE E REDES SOCIAIS.
(OPCIONAL) (PERGUNTA ABERTA) (400 CARACTERES)

Parte IV: DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Texto de ajuda: Anexar as documentações solicitadas em cada item,
preferencialmente no formato PDF. 52) Ata de eleição/nomeação da diretoria em
exercício da organização proponente, registrada em cartório (certifique-se de que a
Ata enviada informe a eleição do representante legal que envia seus RG e CPF para
esse edital, conforme solicitado abaixo);
52) Ata de eleição/nomeação da diretoria em exercício da organização proponente,
registrada em cartório (certifique-se de que a Ata enviada informe a eleição do
representante legal que envia seus RG e CPF para esse edital, conforme solicitado
abaixo);
53) RG do principal representante legal da organização proponente, conforme
Estatuto e Ata de eleição enviados (geralmente, é o presidente); (ARQUIVO)
(OBRIGATÓRIO)
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54) CPF do principal representante legal da organização proponente, conforme
Estatuto e Ata de eleição enviados (geralmente, é o presidente); (ARQUIVO)
(OBRIGATÓRIO)
55) Certidão Negativa de Débitos – CND Federal, em nome da organização
proponente, emitido há, no máximo, 3 (três) meses; (ARQUIVO) (OBRIGATÓRIO)
56) Certidão Negativa de Débitos – CND Estadual, em nome da organização
proponente, emitido há, no máximo, 3 (três) meses; (ARQUIVO) (OBRIGATÓRIO)
57) Certidão Negativa de Débitos – CND Municipal, em nome da organização
proponente, emitido há, no máximo, 3 (três) meses; (ARQUIVO) (OBRIGATÓRIO)
58) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em nome da organização
proponente, emitida há, no máximo, 3 (três) meses; (ARQUIVO) (OBRIGATÓRIO)
59) Certificado de Regularidade do FGTS, em nome da organização proponente,
emitida há, no máximo, 3 (três) meses; (ARQUIVO) (OBRIGATÓRIO)
60) Comprovante de endereço, em nome da organização proponente, emitido há, no
máximo, 3 (três) meses; (ARQUIVO) (OBRIGATÓRIO)
61) Demonstrativo Financeiro do ano de 2019 (pode ser o “Demonstrativo de
Resultados do Exercício” ou o “Balanço Patrimonial”); (ARQUIVO) (OBRIGATÓRIO)
62) Opcional - Relatório de atividades da organização proponente, contendo, em
especial, atividades já realizadas no município de execução do projeto (este
documento não é obrigatório, mas considera-se relevante para comprovação da
capacidade técnica de atuação da organização); (ARQUIVO) (OPCIONAL)
63) Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais (ARQUIVO)
(OBRIGATÓRIO)
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