
 

CHAMAMENTO DE PROJETOS 2018 

I. DO OBJETIVO 

Apoiar projetos que possuam caráter cultural, educativo, esportivo, social e de atenção à 

saúde que contemplem o fortalecimento do capital humano das comunidades onde o grupo 

EDP está inserido.  

II. DA ELEGIBILIDADE 

 

2.1. Serão elegidos proponentes de projetos aprovados por leis de incentivo municipal, 

estadual ou federal ou para investimento direto das empresas do grupo EDP, sob a 

responsabilidade de Organizações da Sociedade Civil que não possuam fins lucrativos, 

com pelo menos 2 anos de atuação no terceiro setor, legalmente instituídas no Brasil, 

de acordo com suas obrigações fiscais sujeitas a análise de compliance.  

 

2.2. Os projetos com área de atuação fora das localidades em que o grupo EDP esteja 

inserido serão aceitos, porém serão analisados de acordo com estratégia da empresa.  

 

III. DOS PROJETOS 

 

3.1. O Instituto EDP apoia projetos em âmbito nacional nas localidades onde as empresas do 

Grupo EDP estejam inseridas, salvo exceção dispostas no item 2.2 deste chamamento.  

 

3.2. Os projetos são acompanhados com proximidade pelas variadas formas disponíveis: e-

mail, contato telefônico, visita in loco, imagens e em qualquer período da execução do 

projeto.  

 

3.3.  O controle e comprovação do plano de ação do projeto ocorre trimestralmente pelos 

responsáveis técnicos do Instituto EDP através das etapas de monitoramento que 

contemplam: a) preenchimento de formulário pela organização proponente; b) visita in 

loco e parecer do responsável técnico para informações internas e c) parecer final do 

coordenador transmitida ao proponente.  

 

3.4. Todas as etapas do projeto são realizadas através da Plataforma Bússola Social. Os 

projetos recebidos por e-mail ou por correio não serão considerados e tão pouco 

analisados.  

 

IV. DO PÚBLICO A SER ATENDIDO 

 

4.1. Não há especificações quanto ao público a ser atendido, ou seja, possui caráter social 

orientado para todos e todas. Deseja-se, apenas, um número previsto de beneficiários, 



mesmo que o projeto tenha uma progressão em seu alcance e que os beneficiários 

possam passar por uma transformação positiva, efetiva e duradoura independente da 

faixa etária ou gênero. 

 

V. DO APOIO FINANCEIRO 

5.1. O Instituto EDP apoia projetos através de verba direta e incentivada por lei, sendo assim, 

não há valores estipulados e definidos para este edital. 

 

VI. DA INSCRIÇÃO, DO CRONOGRAMA E DA ANÁLISE E SELEÇÃO 

6.1. As inscrições acontecem em dois momentos:  

1. Inscrição do pré-projeto na plataforma; 

2. Após aprovado de pré-projeto, inscrição do projeto completo na plataforma.  

 

¹ As devolutivas da análise do pré-projeto são feitas individualmente em até um mês após a 

inscrição do pré-projeto na plataforma. 

² As organizações cujo pré-projeto esteja de acordo com o desejado pelo Instituto EDP deverão 

inscrever o projeto completo no prazo de um mês após recebimento via e-mail da aprovação do 

projeto. 

³ As devolutivas da análise do projeto serão feitas individualmente e não há um prazo 

determinado, devido aos processos burocráticos da liberação e repasse das leis de incentivo.  

6.2. Não há limite de inscrição de pré-projeto e projeto por organização.  

 

VII. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

7.1. A organização com projeto aprovado deverá iniciar as atividades mediante data 

acordada entre as partes.  

 

7.2. O Instituto EDP poderá, a qualquer momento, desclassificar, suspender ou cancelar a 

participação da organização que por algum motivo não cumpra qualquer requisito ou 

condição informada.  

 

7.3. As situações não previstas neste edital serão analisadas e decididas por membros do 

Instituto EDP e do Grupo EDP.  

CRONOGRAMA 

Período Processo 

01/04/2018 a 31/12/2018 Inscrições Pré-Projeto 

01/04/2018 a 31/12/2018 Devolutiva da Análise do pré-projeto¹ 

01/05/2018 a 31/12/2018 Apresentação do Projeto Completo² 

- Seleção e Divulgação dos projetos selecionados³ 


