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etapas de elaboração do 

Plano de Manejo

APA MARINHA LITORAL CENTRO



 APRESENTAÇÃO

 Processo de Consulta Pública

o Oficinas de Zoneamento

 Devolutiva da Avaliação dos Participantes 

sobre a reunião de Retomada



DIAGNÓSTICO

ZONEAMENTO

Contribuições já 
realizadas

CONSULTA PÚBLICA

CONSULTA PÚBLICA

 PERCURSO

PROGRAMAS



 FASE DE CONSULTA PÚBLICA E DELIBERAÇÃO

Consulta 
Pública

• Processo de consulta

Deliberação

• Comitê de Integração dos Planos de Manejo (Sistema 
Ambiental Paulista)

Deliberação
• CONSEMA (CTBio e Plenária)

Deliberação
• Secretário do Meio Ambiente

Deliberação
• Governador



 Participação Social na elaboração dos Planos de Manejo

POSSE DO 
CONSELHO

Reunião 
Preparatória

RETOMADA

Reunião 
Ampliada 

Conselho + 
Representantes

2ª 
OFICINA

Zoneamento

OFICINA

Programas

Reaproximação 
com 

representantes

Reunião 
preparatória
/avaliatória

Reunião 
Setorial

Reunião 
preparatória
/avaliatória

REUNIÃO

Devolutiva e 
manifestação

Exposição da 
retomada do 

plano de manejo
Linha do tempo

Síntese dos 
conteúdos DP/DT

Contribuições 
ao Zoneamento

Contribuições via 
oficinas 

presenciais e via 
registros pela 

internet

1ª 
OFICINA

Zoneamento

Reunião 
Setorial

Compreensão 
dos conceitos 
das zonas, das 

normas e 
aplicação ao 

território

Reunião 
preparatória
/avaliatória

Reunião 
preparatória
/avaliatória

Compreensão 
sobre os 

programas e 
contribuições 

às ações e 
atividades

Reunião 
Setorial



 CANAIS PARA CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE MANEJO

Oficinas

Formulário eletrônico

Gestores

OFICINA

Zoneamento

OFICINA

Programas

Agosto a novembro de 2018

Agosto a novembro de 2018

Agosto a novembro de 2018



 PORTAL ELETRÔNICO

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

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


 PORTAL ELETRÔNICO

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

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


 ETAPA ZONEAMENTO

Diagnóstico Zoneamento Programas
Devolutiva e 
Manifestação

2ª OFICINA

Zoneamento

1ª OFICINA

Zoneamento

Reunião Setorial

• Critérios para definição do 
Zoneamento

• Desenho, Objetivos e 
Atividades Permitidas nas 
Zonas

• Normas vigentes

• Desenho, Objetivos e 
Atividades Permitidas nas 
Zonas

• Normas vigentes + 
Normas específicas

ESTAMOS
AQUI



 ETAPA ZONEAMENTO

1ª OFICINA - Zoneamento 

Objetivos:
• Proporcionar o contato inicial dos participantes com:

 os conteúdos dos diagnósticos participativo e técnico que subsidiaram a 
definição do Zoneamento;

 a proposta de Zoneamento: desenho das Zonas, objetivos e atividades 
permitidas;

• Esclarecer dúvidas e promover a apropriação da proposta de zoneamento 
pelos representantes (setores) e conselheiros; visando orientar as reuniões 
setoriais;

• Coletar contribuições quanto: 
 aos conteúdos e critérios utilizados para definição do Zoneamento;
 à proposta de Zoneamento: desenho das Zonas, atividades permitidas e 

normas vigentes.

Diagnóstico Zoneamento Programas
Devolutiva e 
Manifestação



 ETAPA PROGRAMAS

OBJETIVOS: 

PARTICIPAÇÃO E COLETA DE CONTRIBUIÇÕES

Compartilhar os programas previstos ao Plano de Manejo e coletar 
contribuições para as propostas de ações e atividades no âmbito dos 
Programas de Gestão.

Em cada um dos Programas de Gestão, sugerir 
alterações e propor:

 Ações
 Atividades

Diagnóstico Zoneamento Programas
Devolutiva e 
Manifestação



 ETAPA DEVOLUTIVA E MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO

OBJETIVOS: 

Expor os resultados e as justificativas sobre as contribuições colhidas, nas 
oficinas realizadas no espaço do Conselho e nos formulários eletrônicos e 
possibilitar a Manifestação do Conselho sobre o documento preliminar do 
Plano de Manejo da UC.

Destinada a apontar o posicionamento do Conselho ao 
documento preliminar do Plano de Manejo (favorável 
ou desfavorável), além de apontar possíveis pontos de 
divergência em relação aos resultados sobre as 
contribuições colhidas ao longo do processo.

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO:

Diagnóstico Zoneamento Programas
Devolutiva e 
Manifestação



 FASES DE CONSULTA PÚBLICA E DELIBERAÇÃO

Coleta de 
contribuições no 

Conselho e online

Processamento pelo 
órgão gestor 

(FF e IF)

Devolutiva e 
manifestação do 

Conselho 

Entrega de 
documentação 

(Plano + Relatório) 
ao CONSEMA

Análise e parecer 
CTBio

Plenária CONSEMA

Validação das 
alterações pelo 

Comitê de Planos de 
Manejo



Avaliação
Retomada



 AVALIAÇÃO – APA Marinha Litoral Centro

 Processo burocrático, porém estão sendo adotadas etapas para otimização dos mesmos;
 A apresentação do processo ficou bem clara e detalhada. A consulta pública é de suma 

importância;
 As explicações não foram claras. Eu mesma fiquei com muitas dúvidas sobre a real função da 

APAMLC;
 As pessoas presentes não pareciam estar familiarizadas com o assunto;
 Gostaria de pedir que tenham atenção durante as apresentações com o uso de siglas e termos 

técnicos. É importante que seja esclarecido para compreensão de todos presentes;
 Não foi informado qual valor financeiro foi gasto desde o início da ideia do plano de manejo, 

pois é dinheiro público que foi “desperdiçado”;
 Muito longo e prolixo. Poderia ser mais breve e objetivo. Perdeu um pouco o foco;

DATA: 30/agosto/2018

Total: 66

Muito 

Baixo
Baixo Satisfatório Bom Pleno

Grau de compreensão sobre o 

PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA
1,5% 3% 24,2% 51,5% 16,7%

Grau de compreensão sobre o 

ENCONTRO
1,5% 1,5% 31,8% 50% 13,6%

Grau de compreensão sobre a SUA 

PARTICIPAÇÃO no encontro
- 3% 36,4% 37,9% 9%

Grau de CONCORDÂNCIA com a 

proposta
3% 6% 31,8% 36,4% 12,1%



 AVALIAÇÃO – APA Marinha Litoral Centro

 Acredito que o tempo não está dimensionado com a realidade. Não haverá tempo para concluir com 
uma discussão razoável;

 Falas muito longas e pouco objetivas, não levaram em consideração as limitações de entendimento 
de boa parte do público, principalmente os pescadores;

 Eu trouxe a questão do problema da Cava Sub. Aquática para a APA marinha, mas não sei em que 
momento será discutido;

 Utópico;
 O tempo é muito curto para que assuntos tão importantes sejam planejados de agosto a 

novembro/2018;
 O Plano de Manejo tem que sair, mas estão apressando o processo;
 Me preocupa o tempo, mas parece que estamos em janeiro e teremos 12 meses pela frente, mas a 

realidade é que temos apenas 3 meses;

SUGESTÕES:

o Passar por e-mail tudo que já foi discutido e colocar inclusive ações futuras;
o É fundamental debater saneamento básico;
o Reuniões de 40 minutos mais objetivas / Mais divulgação;
o Ser mais pontual no início dos trabalhos. Gratidão pelo acolhimento fraterno, pelo lanche adorável e 

pelo convite participativo;
o Aumentar o espaço de mais atores da sociedade. Facilitar o acesso à informação;
o Falas mais diretas e objetivas, em linguagem mais adequada ao público;
o Que fique bom para todos.



Proposta

Encontro

 AVALIAÇÃO – APA Marinha Litoral Centro



Dinâmica
1ª Oficina - Etapa Zoneamento

Coleta de contribuições



 DINÂMICA

Grupos de Trabalho

• Esclarecer DÚVIDAS sobre: 

o os conteúdos dos diagnóstico participativo e técnico utilizado na definição do 
Zoneamento; 

o a concepção metodológica do Zoneamento

o a proposta de pré-Zoneamento (mapa)

Critérios utilizados para zoneamento

Atividades permitidas

Legislação Vigente

• COLETAR E REGISTRAR CONTRIBUIÇÕES acerca da:

o Proposta de pré-zoneamento (mapa)

Critérios utilizados na definição do Zoneamento

Atividades permitidas

Legislação Vigente

• PREPARAR as reuniões setoriais



 DINÂMICA

Grupos de Trabalho

Organizados por setores
1 facilitador
1 relator
Materiais:
Materiais da Mesa: Mapa do 

Zoneamento e Caderno de leis
Material representantes

Mapas dos diagnósticos participativo e técnico

M
apas dos diagnósticos participativo e técnico

1 m
ap

a

facilitador

relator

2 m
ap

a

facilitador

relator

3 m
ap

a

facilitador

relator

4 m
ap

a

facilitador

relator

5 m
ap

a

facilitador

relator6 m
ap

a

facilitador

relator 7 m
ap

a

facilitador

relator

8 m
ap

a

facilitador

relator

9 m
ap

a
facilitador

relator 10 m
ap

a

facilitador

relator

1

m
ap

afacilitador

relator



PRÓXIMO ENCONTRO
2ª Oficina - Zoneamento

Data: XX//2018 (-feira)
Horário: XX:00h às XXh

Local:


