
Processo	de	Consulta	Pública	sobre	as	
etapas	dos	Plano	de	Manejo	



Organização	e	Planejamento	
FASE	1:	Desenvolver	Plano	de	Gerenciamento	de	Projeto	
FASE	2:	Caracterização	da	Unidade	de	Conservação	

Diagnós=co	
FASE	1:	Levantamento	e	Sistema@zação	de	Estudos	

Planejamento	Integrado	
FASE	1:	Zoneamento	Interno	da	UC	e	ZA	
FASE	2:	Sistema	de	Gestão	da	UC	
FASE	3:	CONSULTA	PÚBLICA	

Aprovação	do	Plano	de	Manejo	
FASE:	Apreciação/	Aprovação	no	Conselho	da	UC	
FASE:	Apreciação/	Aprovação	no	Comitê	de	Integração	dos	Planos	de	Manejo	
FASE:	Aprovação	na	CTBio/	CONSEMA	
FASE:	Aprovação	Gabinete	SMA/	Palácio	do	Governo	

§  ETAPAS	NA	ELABORAÇÃO	DOS	PLANOS	DE	MANEJO	



§  FASES	DE	CONSULTA	PÚBLICA	

Consulta	
Pública	

• Conselho	da	UC	
Consulta	
Pública	

• Audiência	Pública		
Consulta	
Pública	

• CONSEMA	e	CTBio	



Participação em todos os níveis (interno e externo) e momentos, tendo os espaços dos 
Conselhos Gestores e das reuniões do grupo de trabalho como fóruns de participação ampliada, para a 
sociedade civil e técnicos do SAP 

Oferecimento de orientação, condições e oportunidades aos atores sociais inseridos 
no território das Unidades de Conservação para contribuírem e fazerem observações aos conteúdos dos Planos 
de Manejo; a partir de definições claras da forma de acolher e encaminhar os apontamentos realizados. 

Garantia de pluralidade e respeito às condições de participação (logística, 
cognitiva, perceptiva) de grupos mais vulneráveis e de diferentes segmentos setoriais, visando dirimir possíveis 
assimetrias e democratizar o acesso e a participação durante todo o processo. 

Reconhecimento de que os conteúdos que serão apresentados em cada uma das fases e 

etapas dos Planos de Manejo são passíveis de complementação e contribuições coletadas a 
partir do processo de participação social. 

Esclarecimento sobre os momentos e instâncias de Consulta Pública a que 
estão sujeitos os Planos de Manejo, em cada um dos quais poderá haver ajustes e/ou alterações em seu 
conteúdo. 

Definição de papéis de todos os envolvidos: Comitê de Integração dos Planos de Manejo, 
GT de Participação Social, Pontos focais do IF/FF, Pesquisadores, atores sociais.	

§  DIRETRIZES	QUE	ORIENTAM	A	ELABORAÇÃO	DA	METODOLOGIA	



Fase	1	-	Par@cipação	social	na	elaboração	dos	Planos	de	Manejo	

§  FASES	DA	METODOLOGIA	

Fase	1	–	
Par@cipação	Social	
na	elaboração	dos	
Planos	de	Manejo	

Diagnós@co	 Zoneamento	 Programas	

Fase	2	–	Par@cipação	
Social	na	

implementação	dos	
Planos	de	Manejo	

Indicadores	 Monitoramento	 Revisão/	
Avaliação	

Fase	2	-	Par@cipação	social	na	implementação	dos	Planos	de	Manejo	

PUBLICAÇÃO	DO	PLANO	DE	MANEJO	(Decreto	ou	Resolução)	



• (1)	Reunião	Preparatória	
(SAP)	

• (2)	OFICINA	
• (3)	Reunião	de	Retorno/	
Avaliação	(SAP)		

DIAGNÓSTICO	

• (1)	Reunião	Preparatória	
(SAP)	

• (2)	OFICINA	
• (3)	Reunião	de	Retorno/	
Avaliação	(SAP)		

ZONEAMENTO	
• (1)	Reunião	Preparatória	
(SAP)	

• (2)	OFICINA	
• (3)	Reunião	de	Retorno/	
Avaliação	(SAP)		

PROGRAMAS	

§  FASE	1:	Par=cipação	Social	na	elaboração	dos	Planos	de	Manejo	



Planejamento	e	Organização	

Elaboração	do	Plano	de	Manejo	
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FASE	1	–	Par@cipação	Social	na	Elaboração	dos	Planos	de	Manejo	

IMPLEMENTAR	PROCESSO	DE	
CONSULTA	VIRTUAL	

§  FASE	1:	Par=cipação	Social	na	elaboração	dos	Planos	de	Manejo	
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§  FASE	1:	Par=cipação	Social	na	elaboração	dos	Planos	de	Manejo	



§  CANAIS	PARA	CONTRIBUIÇÕES	AO	PLANO	DE	MANEJO	

Oficinas	

Formulário	eletrônico	

Gestores	

OFICINA	
Diagnós@co	

OFICINA	
Zoneamento	

OFICINA	
Programas	

Novembro	e	Dezembro/2017	

Novembro/2017	a	Janeiro/2018	

Novembro/2017	a	Janeiro/2018	



§  CONSULTA	PÚBLICA	VIA	FORMULÁRIO	ELETRÔNICO	

www.ambiente.sp.gov.br/consulta-planosdemanejo	
	
	



§  CONSULTA	PÚBLICA	VIA	FORMULÁRIO	ELETRÔNICO	

www.ambiente.sp.gov.br/consulta-planosdemanejo	
	
	



§  PROGRAMAÇÃO	DA	OFICINA	–	COLETA	DE	CONTRIBUIÇÕES	

12h30-14h00	 Almoço	

Horário	 A=vidade	

14h00-15h30	

Café	Mundial	Temá=co	
•  Breve	apresentação	da	dinâmica	e	organização	
•  Discussão	em	grupos	e	coleta	de	contribuições	a	par@r	das	

questões:		
o  Quais são e onde estão as ameaças à UC?                                                                     
o  Quais são e onde estão as potencialidades da UC? 
o  Como você quer que a UC esteja daqui a 5 anos?

15h30-16h45	
Socialização	das	contribuições	
•  Apresentação	do	resultado	de	cada	um	dos	temas	por	UC 

16h45-17h00	
Encerramento	
•  Acordo	para	a	realização	do	2º	encontro 
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Organização	do	espaço	

Mural com mapas do diagnóstico com pesquisadores temáticos 
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§  Dinâmica	de	hoje,	para	coleta	de	contribuições	ao	diagnós=co:	



Rodadas – 15 a 20 minutos


Passo 1 -  Reconhecimento do mapa 
(5’)

Passo 2 – Pergunta orientadora
Passo 3 – Respostas registradas e 

localizadas no mapa e interações e 
complementações  (10’)

Passo 4  - Síntese das contribuições 
(5’)

Passo 5 - Troca de mesa (indicada 
pelo facilitador).



Quais são e onde estão as ameaças à UC? 

Quais são e onde 
estão as 

potencialidades 
UC? 

§  Dinâmica	de	hoje,	para	coleta	de	contribuições	ao	diagnós=co:	
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§  Dinâmica	de	hoje,	para	coleta	de	contribuições	ao	diagnós=co:	

Quais são suas expectativas para as UC nos próximos cinco anos? 



Em plenária


Passo 1 -  Socialização das 
contribuições por mesa/pergunta/

UC (10’ cada)
Passo 2 – Comentários	às	respostas	

(15’)	
Passo 3 – Encaminhamentos	



Colheita da socialização 

§  Dinâmica	de	hoje,	para	coleta	de	contribuições	ao	diagnós=co:	


