
 PROGRAMAÇÃO

ETAPA PROGRAMAS

Horário Atividade

10h00-10h20

Abertura da reunião do Conselho

 Boas vindas e apresentação da pauta

10h20-10h35

Avaliação da Etapa Zoneamento / Reforço do Processo de 

Consulta Pública

10h35-11h00 Apresentação da Concepção dos Programas de Gestão

 Metodologia

 Programas de Gestão e Objetivos



 PROGRAMAÇÃO

ETAPA PROGRAMAS

Horário Atividade

13h00-14h00

Grupos de Trabalho - Programas dos  Planos de Manejo

 Discussão sobre  os programas a partir de ações propostas 

pelos participantes, tomando como referência as metas  

14h00-14h25

 Socialização das contribuições aos Programas

14h25-14h45 Esclarecimento sobre a avaliação 

 Preenchimento das fichas

14h45-15h00

Encerramento

 Encaminhamentos e acordo para a realização do 4º encontro



 FASES DE CONSULTA PÚBLICA E DELIBERAÇÃO

Consulta 
Pública

•Conselho da UC

Consulta 
Pública

•Audiência Pública 

Deliberação
•CONSEMA (CTBio e Plenária)



 CANAIS PARA CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE MANEJO

Oficinas

Formulário eletrônico

Gestores

OFICINA

Diagnóstico

OFICINA

Zoneamento

OFICINA

Programas

Durante o processo de consulta via Conselhos
Contribuições online até o dia 04/07



 PORTAL PLANOS DE MANEJO

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

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


 ETAPA DIAGNÓSTICO

OBJETIVOS: 

PARTICIPAÇÃO E COLETA DE CONTRIBUIÇÕES

Compartilhar os resultados do processo de elaboração do Plano de Manejo e
possibilitar a coleta de contribuições da sociedade ao diagnóstico da Unidade
de Conservação.

163 participantes entre conselheiros e convidados
Levantamento, no território da UC, de:

 Ameaças: 52 contribuições
 Potencialidades: 73 contribuições
 Perspectivas: 43 contribuições

Diagnóstico Zoneamento Programas
Devolutiva e 
Manifestação



 ETAPA ZONEAMENTO

OBJETIVOS: 

PARTICIPAÇÃO E COLETA DE CONTRIBUIÇÕES

Proporcionar o contato inicial dos participantes com o conteúdo do
Zoneamento da UC e possibilitar a coleta de contribuições da sociedade
quanto ao desenho das zonas e áreas e quanto às normas contidas no
zoneamento.

160 participantes entre conselheiros e convidados
101 Contribuições ao zoneamento

 Alteração/ Sugestão ao desenho (perímetro) 
das zonas e áreas

 Discordância ou Inserção de Normas ao 
Zoneamento da UC

Diagnóstico Zoneamento Programas
Devolutiva e 
Manifestação



 ETAPA PROGRAMAS

OBJETIVOS: 

PARTICIPAÇÃO E COLETA DE CONTRIBUIÇÕES

Compartilhar os problemas da unidade elencados como principais e seus 
fatores e coletar contribuições para a proposta de as ações e atividades no 
âmbito dos Programas de Gestão que visem mitiga-los ou reduzi-los.

Em cada um dos Programas de Gestão, propor, a partir 
dos problemas e fatores relacionados:

 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



Diagnóstico Zoneamento Programas
Devolutiva e 
Manifestação

 ONDE ESTAMOS, HOJE?

PARTICIPAÇÃO E COLETA DE CONTRIBUIÇÕES

Objetivo: Colher contribuições dos 

participantes aos  programas de gestão 

dos planos de manejo



 FASES DE CONSULTA PÚBLICA E DELIBERAÇÃO

Coleta de 
contribuições nos 

Conselhos e online

Processamento por 
FF e IF

Devolutiva e 
manifestação dos 

Conselhos 

Plano preliminar e 
procedimentos para 

Audiência Pública 
Audiência Pública

Entrega de Plano ao 
CONSEMA – Fase de 

aprovação

Análise e parecer 
CTBio

Plenária CONSEMA

Validação das 
alterações pelo 

Comitê de Planos de 
Manejo



Avaliação
Etapa Zoneamento

Coleta de contribuições



Avaliação Zoneamento

Avaliação
Muito 

Baixo
Baixo Satisfatório Bom Pleno

Grau de compreensão SOBRE O 

PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA
12,5% 40,62% 46,87%

Grau de compreensão SOBRE O 

ENCONTRO
3,22% 54,84% 41,93%

Grau de compreensão SOBRE A 

PARTICIPAÇÃO no encontro
28,12% 40,62% 31,25%

Grau de CONCORDÂNCIA

com a proposta
42,42% 36,36% 21,21%



PE RESTINGA de BERTIOGA 20/04/2018

* Delimitar as marcações do parque para as comunidades da vila da mata e das Chácaras 

Mogianas em Boracéia;

* Foi muito satisfatório, pois o modo de explicação foi esplêndido;

* Atraso para inicio da reunião, o que prejudica o andamento dos trabalhos;

* Entendo o processo de consulta pública por experiência. Já participei de vários processos; 

* As expressões usadas foram esclarecidas, e tornou-se uma oficina com ótimo entendimento;

* Muito bom ver a população participar entendendo o plano de manejo;

* A divulgação poderia ser melhor e a disponibilização dos materiais antecipado

* Consegui entender todo o processo e me colocar como moradora;

* Concordo, porém a quantidade de pessoas prejudicou o andamento das discussões. Se for 

viável poderia haver duas mesas para cada tema;

* Participei pouco ao falar, mas muito em observar , aprendi bastante , e  esclareci minhas  

dúvidas.



Proposta

Encontro

Considerações sobre o Zoneamento –

PE Restinga de Bertioga



Dinâmica
Etapa Programas

Coleta de contribuições



DISCUSSÃO E CONTRIBUIÇÕES AOS PROGRAMAS

Os participantes se dirigem à mesa que lhes interessa, ficando nelas o tempo 
necessário dentro da programação.
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Programa D, E e F

35 min.



ENCAMINHAMENTOS

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

Contribuições online até o dia 04/07

Próximo encontro: Agosto/18
Local: à definir

1. Devolutiva sobre as contribuições feitas 
nas reuniões do Conselho

2. Validação dos Planos de Manejo

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

