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Objetivos do Ecoprojeto: 
 

Fomentar a participação da sociedade civil 
organizada nos foruns representativos do 
Litoral Norte como CBH-LN e APA 
Marinha e GERCO. 

Ampliar a participação minimizando as 
dificuldades logisticas destes 
representantes. 



Objetivos específicos do Ecoprojeto: 
 
Democratizar a participação dos 
representantes colocando em condições 
paritarias  a sociedade civil do Litoral 
norte como demais segmentos. 
 
Promover e identificar os avanços nos 
conselhos e foruns de gestão regional. 
 



Objetivos específicos do Ecoprojeto: 

 

Ampliar  a participação da sociedade civil 
subsidiando despesas e custos para a efetiva 
frequencia nos foruns. 



 
Metodologia: 
 
-ressarcimento de despesas com transporte e 
alimentação baseado nos calculos de deslocamento da 
PINI utilizado para empresas e contratadas na área da 
construção civil. 
 
Confirmar as participações pelas atas e listas de 
presenças das reuniões plenárias grupos de trabalhos, 
câmaras técnicas e extraordinarias. 



Resultados esperados: 
 • Sociedade civil atuante nos foruns; 

• Democratização das discussões 

relacionadas ao futuro da região 

• Contribuir com o máximo de 

participação da sociedade civil 

representativa nos foruns. 

• Melhorar os resultados da gestão 

regional e das contribuições por meio 

do processo participativo da SC. 

 

 



Resultados efetivamente alcançados: 
  

• Ampliação da participação da sociedade 
civil para 80% das presenças nas últimas 
reuniões 

• 100% de presentes com direito a voto nas 
plenárias 

• Ampliação de 50% da participação da SC 
nas câmaras técnicas e grupos de 
trabalho. 



O que deu certo?  
 • Ampliação da participação dos representantes 

• Depois de um grande processo de convencimento e 
explicação a maior parte dos representantes 
aderiramaoprocesso de ressarcimentodas despesas. 

• O avanço nos resultados dos trabalhos produtivos dos 
grupos de trabalhos e câmaras técnicas.  

• A conquista de um objetivo almejado pela SC de obter 
recursos para os gastos nas participações nas reuniões e 
foruns regionais  



O que não deu certo? O que 
faria diferente? 

• A metodologia de repasses dos recursos para osmembros 
participantes dos foruns. 

• A forma de participação do gestor que teve grande 
trabalho e ainda sofreu ofensas e desgates para repassar 
os recursos 

• O gestor deve ter uma bolsa auxilio 
• O retorno dos relatórios e avaliações participativas dos 

representantes da sociedade civil. 
• Grande dificuldade em atingir as metas de repasses, 

grande burocratização. 



Conclusões Finais  

• Apesar de algumas dificuldades, o projeto  

superou as nossas expectativas em 

relação ao número de adesões dos 

representantes mesmo sem concordar 

com o processo. 

• Os recursos são muito importantes na 

garantia da participação dos membros 



Sobre a continuidade 

• O gestor precisa de bolsa auxilio ou 

alguma forma de possibilita-lo realizar o 

trabalho que é grande e difícil. 

• Os recursos são suficientes para os 

objetivos definidos. 

• A burocracia pode ser melhor estudada 

para facilitar o processo. 



• Criou-se uma condição de avanço no processo 
participativo que se deve muito ao 
ressarcimento das despesas da soiedade civil 
a finalização desta ajuda pode desencader a 
nova evasão destes membros e desistimu-lo 
dos participantes. 

• O Instituto parceiro tem interesse em manter o 
projeto com a renovação do Gestor.  


