
Acordos de Cooperação em vigência com o poder público 

 

Há mais de dez anos apoiamos governos de todas as esferas – federal, estadual e municipal – 
no planejamento, estruturação e implementação de programas de parceria voltados à gestão e 
valorização dos parques brasileiros, de modo que possam estimular o turismo sustentável, a 
conservação de biodiversidade e o desenvolvimento regional.    

Em cumprimento ao Artigo 11 da lei 13.019/2014, de 31 de julho de 2014, que estabelece o 
regime jurídico dos instrumentos de parceria entre a administração pública e as organizações 
da sociedade civil para a execução de atividades ou projetos com finalidades de interesse 
público, destacamos as informações exigidas para o compartilhamento das parcerias em 
vigência.  

 

Federal  

 
BNDES: No dia 11 de maio de 2020, o Instituto Semeia assinou o acordo de cooperação técnica 
nº 20.2.0078.1 com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em uma 
parceria sem transferência de recursos financeiros e materiais entre os partícipes. O objetivo é 
apoiar, durante 36 meses a partir da assinatura do acordo, o planejamento e implementação de 
ações voltadas à viabilização de projetos de concessão abrangendo, entre outras atividades, a 
operação, manutenção e execução de investimentos em Unidades de Conservação, como parte 
do Programa de Apoio aos Entes Públicos na Concessão de Parques. Além disso, apoiar no 
desenvolvimento de estudos técnicos setoriais que versem sobre a criação, operação ou 
melhoria do ambiente legal e institucional relativo ao desenvolvimento dos projetos ou outras 
iniciativas que envolvam a associação de esforços entre os setores público e privado, bem como 
o desenvolvimento de ações que versem sobre o aprimoramento da gestão, operação e 
implementação de investimentos e melhorias em infraestruturas pertencentes a esses espaços. 
 
 
 

Estadual 

Estado de São Paulo: No dia 09 de abril de 2019, o Instituto Semeia assinou o acordo de 
cooperação técnica nº 760/2017 com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo, em uma parceria sem transferência de recursos financeiros e materiais 
entre os partícipes. O objetivo é apoiar, durante 48 meses a partir da assinatura do acordo, os 
projetos de concessão ou instrumentos análogos nas Unidades de Conservação do estado, 
parques urbanos, Zoológico, Zoo Safari e Jardim Botânico, bem como o apoio ao planejamento 
e condução de iniciativas de esclarecimento e diálogo com a sociedade e captura das percepções 
para aprimoramento dos projetos. Saiba mais. 
 
 
 
Goiás: No dia 30 de junho de 2021, o Instituto Semeia assinou o acordo de cooperação técnica 
nº 004/2021 com o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, em uma parceria sem transferência de recursos 
financeiros e materiais entre os partícipes. O objetivo é apoiar, durante 24 meses a partir da 
data de assinatura do acordo, o planejamento, a estruturação, a obtenção de estudos 



necessários para desenvolvimento do Programa de Parcerias nos Parques Estaduais, bem como 
apoiar o diálogo com o mercado conforme diretrizes do Estado, visando a manutenção, gestão, 
operação e melhoria das estruturas de suas unidades. Saiba mais. 
 
 
Mato Grosso: No dia 19 de junho de 2019, o Instituto Semeia assinou o acordo de cooperação 
técnica nº 0238/SEMA/2019 com o Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente - SEMA, em uma parceria sem transferência de recursos financeiros e materiais entre 
os partícipes. O objetivo é apoiar, durante 48 meses a partir da data de assinatura do acordo, o 
desenvolvimento de projetos de concessão ou instrumentos análogos nos parques do estado. 
Saiba mais.  
 
 
Mato Grosso do Sul: No dia 26 de maio de 2020, o Instituto Semeia assinou o acordo de 
cooperação técnica nº 008/2020 com o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura 
Familiar de Mato Grosso do Sul – SEMAGRO, da Secretaria de Estado de Governo e Gestão 
Estratégica de Mato Grosso do Sul e por intermédio do Escritório de Parcerias Estratégicas - EPE, 
em uma parceria sem transferência de recursos financeiros e materiais entre os partícipes. O 
objetivo estabelecer regime de cooperação mútua, durante 24 meses a partir da data de 
assinatura do acordo, para apoiar o planejamento, a estruturação, a obtenção de estudos 
necessários para desenvolvimento do Programa de Parcerias de Parques Estaduais, bem como 
apoiar o diálogo com o mercado conforme diretrizes do Estado, visando a manutenção, gestão, 
operação e melhoria das estruturas de suas unidades. Em 25 de maio de 2022, foi assinado o 
Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação que prorrogou sua vigência por mais 24 
meses. Saiba mais. 
 
 
Minas Gerais: No dia 21 de setembro de 2022, o Instituto Semeia assinou o acordo de 
cooperação técnica N° 01/2022 com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais e o Instituto Estadual de Florestas, em 
uma parceria sem transferência e materiais entre os partícipes. O objetivo é apoiar, durante 24 
meses a partir da assinatura do acordo, o Programa de Concessão de Parques Estaduais, 
contribuindo com o desenvolvimento de ações e atividades que garantam o aprimoramento de 
modelos de gestão das unidades de conservação, bem como apoiar o diálogo com o mercado e 
com a sociedade conforme diretrizes do Estado. Saiba mais. 
 
 
 
Pernambuco: No dia 04 de agosto de 2021, o Instituto Semeia assinou o acordo de cooperação 
técnica nº 002/2021 com a Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG do Estado de 
Pernambuco, em uma parceria sem transferência de recursos financeiros e materiais entre os 
partícipes. O objetivo é apoiar, durante 24 meses a partir da assinatura do acordo, o Programa 
de Parcerias Estratégicas nos Parques Estaduais de Pernambuco, visando à manutenção, gestão, 
operação e melhoria de suas estruturas, bem como o apoio ao planejamento e condução de 
iniciativas de esclarecimento e diálogo com a sociedade e captura das percepções para 
aprimoramento do projeto. Saiba mais. 
 
 



Santa Catarina: No dia 26 de novembro de 2021, o Instituto Semeia assinou o acordo de 
cooperação técnica nº 2021TN001813 com o Instituto de Meio Ambiente do Estado de Santa 
Catarina - IMA, em uma parceria sem transferência de recursos financeiros e materiais entre os 
partícipes. O objetivo é apoiar, durante 24 meses a partir da data de assinatura do acordo, o 
planejamento, a estruturação, a obtenção de estudos necessários para desenvolvimento do 
Programa de Parcerias Estratégicas nos Parques Estaduais, bem como apoiar o diálogo com o 
mercado conforme diretrizes do Estado, visando a manutenção, gestão, operação e melhoria 
das estruturas de suas unidades. Saiba mais. 
 
 
Municipal 
 
Belo Horizonte (MG): No dia 28 de maio de 2021, o Instituto Semeia assinou o acordo de 
cooperação técnica Nº 01.027.191.21.27 com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica 
da Prefeitura de Belo Horizonte, em uma parceria sem transferência de recursos financeiros e 
materiais entre os partícipes. O objetivo é apoiar, durante 24 meses a partir da assinatura do 
acordo, o planejamento, desenvolvimento e supervisão do projeto Complexo da Pampulha, bem 
como apoiar o diálogo com o mercado, com a sociedade e servidores, eventualmente apoiando 
outras iniciativas em parques e áreas verdes da Fundação. Saiba mais. 
 
 

Porto Alegre (RS): No dia 08 de junho de 2018, o Instituto Semeia assinou o acordo de 
cooperação Nº 001/2019 com a Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas de Porto Alegre, 
em uma parceria sem transferência de recursos financeiros e materiais entre os partícipes. O 
objetivo é apoiar, durante 12 meses a partir da data de assinatura do acordo, o 
desenvolvimento de elementos técnicos necessários para o desenvolvimento de projetos de 
concessão ou instrumentos análogos nos parques urbanos da cidade. Entre as metas definidas 
no escopo da iniciativa estão o auxílio na reflexão sobre modalidades contratuais possíveis e 
inovadoras relacionadas a parcerias entre o setor público e o setor privado para a gestão de 
Parques Urbanos. Em 10 de dezembro de 2019, foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao 
Acordo de Cooperação que prorrogou sua vigência por mais 24 meses. Em 07 de junho de 
2021, foi assinado o Segundo Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação que prorrogou sua 
vigência por mais 24 meses. Saiba mais. 

 

Recife: No dia 05 de maio de 2021, o Instituto Semeia assinou o acordo de cooperação técnica 
Nº 001/2021 com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
do Município de Recife, em uma parceria sem transferência de recursos financeiros e materiais 
entre os partícipes. O objetivo é apoiar, durante 24 meses a partir da data de assinatura do 
acordo, o desenvolvimento do programa de parcerias nos parques e áreas verdes municipais. 
Entre as metas definidas no escopo da iniciativa está a produção de elementos para a tomada 
de decisão sobre o desenho e potencial de implementação de modelos de gestão do uso 
público nos parques, áreas verdes e unidades de conservação de forma a aumentar a visitação, 
atrair novos investimentos e viabilizar o cumprimento de suas finalidades básicas, gerando 
benefícios à sociedade. Saiba mais.” 



 

Rio de Janeiro (RJ): No dia 17 de maio de 2022, o Instituto Semeia assinou o acordo de 
cooperação técnica nº 002/2022 com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de 
Janeiro, em uma parceria sem transferência de recursos financeiros e materiais entre os 
partícipes. O objetivo é apoiar, durante 24 meses a partir da data de assinatura do acordo, o 
desenvolvimento de elementos técnicos necessários para o desenho de modelos de gestão, 
operação e melhoria do uso público em parques, áreas verdes e unidades de conservação da 
capital carioca. Entre as metas definidas no escopo da iniciativa estão o fortalecimento da 
conservação ambiental, a atração de investimentos, o aumento da visitação e o oferecimento 
de serviços de qualidade aos usuários. Saiba mais. 

 

São Paulo (SP): No dia 11 de março de 2022, o Instituto Semeia assinou o acordo de 
cooperação Nº 001/SVMA/2022 com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de 
São Paulo, em uma parceria sem transferência de recursos financeiros e materiais entre os 
partícipes. O objetivo é apoiar, durante 24 meses a partir da data de assinatura do acordo, o 
desenvolvimento do programa de gestão contratual de concessões em parques do município. 
Entre as metas definidas no escopo da iniciativa estão o fortalecimento institucional e de 
gestão do poder concedente, e o apoio ao planejamento e condução de iniciativas de 
esclarecimento e prestação de contas à sociedade acerca dos projetos. Saiba mais. 

 


