
LANÇAMENTO DO EDITAL 01/2021 



O que é?

É a Certificação do Sisema para programas e
projetos ambientais que buscam a
manutenção do meio ambiente
ecologicamente equilibrado por meio da
adoção de práticas de proteção e
conservação ambiental, realizadas por
pessoas físicas ou jurídicas, entes,
instituições ou entidades no Estado de
Minas Gerais.



Objetivo:

• A iniciativa pretende reconhecer ações responsáveis
voltadas à conservação dos recursos hídricos e da
biodiversidade, promoção de melhorias no saneamento,
adoção de fontes de energia sustentável, educação
ambiental, incentivo ao turismo ecológico, entre muitas
outras.

• O propósito também é de disseminar boas práticas por
parte da sociedade e das organizações privadas que
busquem a adoção de práticas capazes de refletir
melhorias na qualidade ambiental do território de Minas
Gerais, através de amplo conjunto de temáticas.



LINHAS TEMÁTICAS

Redução da geração de resíduos sólidos e
promoção de seu reaproveitamento
adequado.

Redução da emissão e aumento do
estoque de carbono, visando à
compensação dessas emissões.

Promoção de ações de educação ambiental.

Adoção de práticas capazes de refletir melhorias na 
qualidade ambiental no território.

Realização de atividades de proteção ou reintrodução
de espécimes, bem como a preservação, recuperação,
conservação de seu habitat, ou outras atividades
pertinentes à tutela da fauna silvestre.

Promoção de ações de controle ético populacional de
fauna doméstica, educação ambiental voltada para a
convivência harmônica entre espécies, fomento à
guarda responsável, implantação de políticas públicas
de tutela faunística, dentre outras atividades
pertinentes ao bem-estar da fauna doméstica.

Promoção de melhorias em saneamento, com foco
em esgotamento sanitário e abastecimento, por
meio de tecnologias inovadoras que promovam
resíduos positivos para a qualidade ambiental,
universalização do atendimento e disponibilidade
hídrica.

Promoção, fomento ou adoção de fontes de 
energia sustentável.

Fomento às ações de economia circular.

Promoção da melhoria da gestão de recursos hídricos 
ou da melhoria da qualidade da água nas bacias do 
Estado, bem como da disponibilidade hídrica.

Incentivo ao turismo ecológico.

Adoção de iniciativas que busquem reconhecer e 
incentivar boas práticas ambientais.

Promoção da conservação dos recursos
naturais e da biodiversidade, podendo ser
contempladas ações envolvendo a flora ou a
fauna silvestre ou doméstica.



EDITAL DO SELO SEMAD RECOMENDA 01/2021 

Principais alterações do Edital Selo Semad Recomenda 01/2021:

 Inserção de critérios de avaliação com pontuação; 

 Prazo de validade do selo; 

 Prazo para submissão de requerimentos; 

 Aprimoramento do procedimento de recurso;

 Inclusão de auto declarações; 

 Disponibilização da logomarca para divulgação do programa ou projeto. 



CICLO DE REQUERIMENTO PARA O SELO SEMAD RECOMENDA 2021

10/03 a 31/03
Prazo de 

inscrição Selo 
Semad

Recomenda 
2021

15/03 a 28/04 
Análise dos 
programas e 

projetos 
recebidos

07/06 a 11/06
Publicação do 
resultado dos 
contemplados 

para o Selo 
Semad

Recomenda 
2021

14/06 a 16/07
Prazo de 

inscrição Selo 
Semad

Recomenda 
2021

21/06 a 03/09
Análise dos 
Programas e 

Projetos 
recebidos

21/09 a 23/09
Publicação do 
resultado dos 
contemplados 

para o Selo 
Semad

Recomenda 
2021



Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável - Semad
Subsecretaria de Gestão Ambiental e Saneamento – Suges

Superintendência de Gestão Ambiental – Suga
Diretoria de Projetos Ambientais e Instrumentos Econômicos - DPAI

OBRIGADO E PARTICIPE!


