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Gerenciame

nto de Risco
Diretrizes:

Articular as perspectivas dos 

diferentes stakeholders envolvidos na 

governança dos riscos na região em 

duas linhas de trabalho:

• APELL 

Enchentes e deslizamentos

Ações:

Organização de eventos relacionados

Debater dispositivos de comunicação de • Enchentes e deslizamentos

Estabelecer consensos e medidas que 

promovam a "cultura da precaução" e 

o empoderamento da localidade

Debater dispositivos de comunicação de 

riscos

Capacitação dos Stakeholders

Instrumentos do Convênio

Oficinas

Ecoprojetos

MBA

Comunicação
Ações Gerais:
Articular parcerias para um projeto maior

Utilizar temática de gerenciamento de riscos para o MBA e Ecoprojetos
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Diretrizes:
Gerar documento e socializar/nivelar 

informações sobre:

Sequestro de carbono

Sequestro geológico

Mitigação REED

Instrumentos

MBA e Ecoprojetos
Ações:

1. Sequestro de carbono

1.1 Plantio

Neutralizaçã

o gases EE

1.1 Plantio

1.1.1. Capacitação Stakeholders

1.1.2. Diagnóstico de áreas de plantio

1.1.3. Edocomunicação (plano de comunicação)

1.1.4. Gerar doc. Técnico / publicação 

1.2. Sequestro geológico

1.2.1. Palestra/Debate

1.2.2. Criação de Rede Social

2. Mitigação (Reed)

2.1. Palestra / Debate

2.2. Criação de rede social

Ações Gerais:
Aquecimento Global -

Neutralização
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Ações:
Estruturação de programas de ecoturismo municipais e regionais

Articular com os planos de manejo das Ucs

Capacitar os atores - Governo / Negocios / 3º Setor

Desenvolver o Capital Social do turismo (todos os prestadores de 

Desenvolvi

mento do 

turismo 

sustentável

Desenvolver o Capital Social do turismo (todos os prestadores de 

serviços)

Oficinas de ecoturismo para o Poder Publico 

+ Trade Turístico

Criação de identidade (conceito e imagem) 

para o circuito de ecoturismo LN

Comunicação integrada das Ucs -portal - ecoprojeto

Criar uma base de Turismo de Base Comunitária no LN

Promover a certificação de produtos e serviços em  Ecoturismo
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Ações:

Fazer Plano de Comunicação das 

Ucs para região, incluindo:

Plano de Manejo, 

participação nos conselhos, 

aproximação com comunidades 

tradicionais, 

Ações Gerais:

•Articular com as ações de criação do 

mosaico das UCs

•Articulação de parcerias (ex: APA 

municipal, estadual, secretarias...)

Participação 

da 

sociedade 

nas UCs

tradicionais, 

incentivo de criação da marca 

"amigos do parque"

Oficina de capacitação para os 

Conselheiros das Ucs

Instrumentos:
Plano de Comunicação do CEDS

Oficinas

municipal, estadual, secretarias...)

•Realizar Oficina para implementação 

do Mosaico de Ucs

•Realizar plano de comunicação e 

divulgar no mosaico
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Diretrizes:

1. Agilidade no atendimento

2. Qualidade de informação

3. Aproveitamento dos debates e consideraçõesAções: 

•1. Apresentação de plano de negócios / 

debates / questionamentos

Informações 

da Petrobras

debates / questionamentos

•2. Apresentação de estudos ambientais / 

debates / questionamentos

•3. Oficinas com apoio técnico

•4. Elaboração de protocolo de informações

Instrumentos: 

•1. Plano de Negócios

•2. Estudos ambientais/projetos

•3. Protocolo de Informações
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O Plano de ação deve  ser um critério para a elaboração das 

estratégias e ações para o plano de comunicação e deve enfatizar a 

comunicação entre o COMDIAL e as ações do CEDS com a população em 

geral, com as instituições do 3º setor - conveniadas e não conveniadas. 

Deve ter como primeiros objetivos:S) e a SOCIEDADE

Plano de 

comunicação

Deve ter como primeiros objetivos:S) e a SOCIEDADE

• a comunicação entre o COMDIAL

(e ações do CEDS) e a SOCIEDADE

• o fortalecer a comunicação entre 

conveniados e o público interno e externo
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•Diretrizes:

•Estratégias e mecanismos para continuidade das 

ações previstas no PT do COMDIAL

•Fortalecer relações - (coletivo / instituição) com 

base na comunicação não violenta

•Divulgar ações - dar visibilidade ao processo

• Estabelecer metas de comunicação com os 

diferentes públicos alvos (ONGs, comunidade, 

Plano de 

comunicação

diferentes públicos alvos (ONGs, comunidade, 

setor público, empresas privadas)

•Educomunicação: ex: povos do mar nas ondas do 

rádio

•Rede interna em linguagem Linux 
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•Ações: 

•Criar estratégias para efetivar as necessidades de 

comunicação, tais como:

•Estabelecer um portal de documentações ambientais 

do LN

•Construção de banco de dados por categoria para fácil 

acesso do público externo

•Elaborar um formato para compartilhar o mailing –

Plano de 

comunicação

•Elaborar um formato para compartilhar o mailing –

banco de dados do Convênio

•Disponibilização de TODAS as apresentações dos 

participantes

•Providenciar o registro em atas e/ou fazer resumo de 

todas as oficinas

•Criar informativo direcionado – para ongs não 

participantes, comunidades tradicionais (tipo 

informativo mensal do convênio, etc.)

•Fortalecer a imagem conceitual do CEDS e do 

COMDIAL
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Plataforma 

de 

sustentabilida

de

Ações: 

•Contratação de coordenador 

para sistematizar e analisar AAE e 

AAI

•Análise crítica dos documentosde •Análise crítica dos documentos

•oficinas de nivelamento das 

informações com skateholders

Instrumentos: 

•oficinas de gestão
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Ecoprojeto

estruturante

Criação de Fundo gerido

pelo terceiro setor 

que viabilize:

•a captação de recursos  para estratégias de sustentebilidade•a captação de recursos  para estratégias de sustentebilidade

•a continuidade dos projetos

Ações:

•Criação de Fundo

•Oficinas para mecanismos legais para a Gestão de um Fundo para o 

terceiro setor

•Oficinas de captação de recursos

•Criação de um modelo de gestão (que viabilize o fomento às ações e  

estratégias que objetivem a sustentabilidade para o LN)



oficinas R$
no. 
oficinas

ecoprojetos 
R$ MBA

Plano de 
comunicação

Seminário 
(e Fórum) Início Conclusão

Respo
nsável

Valor dos recursos do convênio 376.183,80 32

850.000,0

0 190.000,00 80.000,00

DISPONÍVEL 13.683,80 0

750.000,0

0 0,00 165.986,26 0,00

Informações BR 75.000,00 6 01/03/2011 01/06/2012

Plataforma Sustentabilidade 75.000,00 6 01/03/2011 01/07/2011

Gerenciamento integrado de 
riscos 62.500,00 5 01/07/2011

Ecoprojeto estrurante 50.000,00 01/08/2011

Plano de Comunicação 24.013,74 imediato contínuo

Fórum de Integração Regional 40.000,00 01/02/2012 01/04/2012

Participação da sociedade civil 
na gestão das Ucs 50.000,00 4 50.000,00 01/07/2011 01/06/2012

Apoio ao des. do turismo 
sustentável 50.000,00 4 01/03/2011 01/06/2012

Neutralização de gases do efeito 
estufa 50.000,00 4 01/03/2011 01/06/2011

Canal de São Sebastião 40.000,00

Cidades Sustentáveis 3


