
ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DO DIÁLOGO PARA A SUSTENTABILIDADE 

Icaro A. da Cunha – final de junho de 2010. 

 

1.  Em julho de 2008, foi assinado o convênio que abriga o Diálogo para a Sustentabilidade e o 

CEDS – Centro de Experimentação em Desenvolvimento Sustentável do Litoral Norte Paulista. 

A Petrobras, a Universidade Católica de Santos e as entidades ambientalistas da rede           

ReaL Norte concordaram em fazer o seguinte, conjuntamente:  

 prestar informações sobre as operações da Petrobras e seus programas ambientais, e 

discutir ideias de iniciativas voluntárias de melhoria da gestão; 

 promover a avaliação ambiental estratégica dos grandes projetos de desenvolvimento 

na região; 

 promover acordos de melhoria da gestão ambiental, especialmente das Unidades de 

Conservação; 

 buscar a construção de uma iniciativa de Sustentabilidade na região. 

Temos um depoimento em vídeo que documenta o início dos trabalhos: 

Entrevista com representantes do COMDIAL 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/videos 

 

2. Dois anos se passaram e se chega ao momento de decidir se continuamos ou não o 

trabalho. Aonde chegamos? 

Vamos a um roteiro para que cada um tenha as informações chave e possa fazer sua avaliação, 

acompanhando ou não os juízos do mediador, que assina esse texto. 

 

3. Quanto ao diálogo, precisamos falar das reuniões do Comitê de Promoção do Diálogo – 

COMDIAL, e também dos seminários e debates organizados. 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/videos


Foram 12 reuniões do COMDIAL. Serviram para decidir o Plano de Ação do CEDS; para que a 

cada reunião a Petrobras trouxesse informes e se fizessem discussões; para que os 

ambientalistas ou gestores de Unidades de Conservação trouxessem críticas e 

questionamentos, fossem esclarecidos, concordassem ou não concordassem, pedissem mais 

dados. 

Conhecemos a experiência da plataforma de diálogo de Corumbá-Ladário (Pantanal) e 

inclusive tiramos inspiração para as futuras estratégias. 

Temas mais gerais foram encaminhados por meio de Seminários. Foram 10 eventos cujo porte 

variou de 150 a 300 pessoas, nos quatro municípios. Os temas, a seguir apresentados, são 

palavras chave no roteiro de acesso à informação no site / revista eletrônica Litoral Norte 

Sustentável. Cada link pode conter artigos, documento base do evento, fotos, filmagem das 

palestras, vídeos reportagens, reportagens, etc. 

 

 Avaliação ambiental estratégica 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/exibir/8 

Aquecimento global e consequências no litoral 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/exibir/5 

Unidades de Conservação e serviços para a Sustentabilidade 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/exibir/6 

Turismo Sustentável   

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/exibir/9 

Saneamento ambiental 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/exibir/44 

Melhoria do licenciamento ambiental 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/exibir/15 
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Gerenciamento de Riscos Ambientais 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/exibir/13 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/exibir/39 

Projeto de ampliação do Porto de São Sebastião 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/exibir/7 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/exibir/1 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/exibir/3 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/exibir/57 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/exibir/58 

Educação para a Sustentabilidade 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/exibir/26 

 

Foi oferecida às partes envolvidas uma capacitação em negociação ambiental, com a vinda de 

equipe do Consensus Building Institute do M.I.T. e Harvard Law School. 

O principal resultado do processo de diálogo foi o estabelecimento da prioridade de trabalho 

para a segunda etapa do convênio, de 2010 a 2012: desenvolver uma leitura crítica sobre os 

trabalhos de avaliação ambiental conjunta e estratégica, feitos pelo Governo do Estado, e 

construir uma visão de base para uma plataforma de Sustentabilidade regional. 

Outros acordos foram construídos, passo a passo, como pode ser buscado no artigo “David 

Fairman e a copa do mundo de futebol”. 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/exibir/4 

Entrevista com David Fairman 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/videos 
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Dificuldades registradas: alguns atores seguiram estratégias de boicote à implantação do CEDS 

e do ambiente de Diálogo, demandando um consumo de energia para sua neutralização 

dentro do processo democrático. Outro aspecto importante é o desdobramento do diálogo 

externo em diálogo interno e articulações dos diferentes setores / áreas do sistema Petrobras. 

De forma geral, a discussão sobre a renovação (aditivo) do convênio foi a verdadeira 

maturação do modelo de convivência articulado pelo COMDIAL.  

Já vai se dando agora a ampliação do COMDIAL. Entram os gestores das Unidades de 

Conservação, tendo como abre alas Fredê, Carolina e Lucila (PESM, PEIb, APA Marinha). Já 

temos excelente relação cooperativa com a Secretária Traud Rossi, de São Sebastião, com 

quem se desenham boas pautas de cooperação. 

Temos vários depoimentos sobre pontos positivos e negativos da experiência de discussão em 

seus primeiros passos. 

1 Ano de COMDIAL 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/videos 

 

4.  Para organizar os seminários e debates, as oficinas e cursos, as reuniões do COMDIAL, fazer 

acontecer os ecoprojetos, pessoas foram contratadas e um grande volume de serviços se 

tornou necessário. Desembolsos e prestações de contas são feitos trimestralmente. O último 

quadro geral de despesas até aqui (haverá outro no final de julho) mostrava os seguintes 

investimentos: 

Último Quadro consolidado do site  

Totais gastos com cada atividade até maio/2010 

---------------------------------------------------------- 

Quadro consolidado parcial 

----------------------------------------------------------- 

Instalação R$ 141.206,14 

Comitê R$ 14.138,79 

Seminários Temáticos R$ 147.860,39 



Fórum LN Sustentável R$ 45.993,55 

Oficinas e Cursos R$ 307.052,97 

Oficina MIT R$ 86.849,34 

Ecoprojetos/ proj. Gestão R$ 747.195,20 

Site-rede Revista Eletrônica R$ 178.188,22 

Equipe R$ 487.001,22 

Sede R$ 261.962,05 

Total parcial R$ 2.417.447,87 

 

 

Haverá uma sobra de caixa (recursos não gastos) de cerca de R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais), da previsão de gastos com o Fórum Litoral Norte Sustentável, cuja revisão de estratégia 

levou a protelar o próximo fórum presencial. Esse valor se soma aos recursos previstos para o 

período 2010 – 2012, podendo ser alocado em função do novo plano de ação que surgirá no 

COMDIAL. 

 5. Cerca de 750 mil reais foram investidos em projetos experimentais orientados pela 

perspectiva socioambiental, dentro de uma proposição de buscar exemplos de inovações 

sustentáveis. 

Os projetos podem ser conhecidos em suas propostas e resultados, pelos seguintes links: 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/ecoprojetos 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/files/relatorio_final_ecoprojetos.pdf 

É possível construir uma dinâmica de estímulo a novas práticas, e bons resultados podem ser 

alcançados. É necessário evoluir muito para oferecer um bom suporte e para ter boa 

administração dos recursos à medida que avançam os projetos na sua implantação.  

Sofreu-se bastante com o encurtamento do tempo disponível para os ecoprojetos, devido ao 

boicote inicialmente sofrido na implantação do projeto como um todo (ver item 3). 

 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/ecoprojetos
http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/files/relatorio_final_ecoprojetos.pdf


6. Oficinas variadas foram oferecidas, e seus conteúdos podem ser acessados pelo link a 

seguir: 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/listar/5 

A preocupação com a oferta de oportunidades de formação / capacitação para a 

Sustentabilidade teve como estratégia mais ousada a organização do MBA Negócios da 

Sustentabilidade, que abriu 104 (cento e quatro) vagas gratuitas para gente dos quatro 

municípios do Litoral Norte. A contrapartida solicitada é um estágio voluntário em projeto 

convergente com a busca da Sustentabilidade.  

Mais informações sobre o MBA: 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/mba 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/exibir/36 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/exibir/37 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/albuns/8 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/albuns/7 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/albuns/6 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/albuns/5 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/albuns/4 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/portal/p/albuns/3 

 

7.   O aditivo que foi negociado prevê um investimento de mais R$ 2.401.200,00, até junho de 

2012. Ecoprojetos, oficinas, seminários, são as principais estratégias de trabalho. O Plano de 

Ação surgirá de uma pactuação no COMDIAL. Há um desenho preliminar de linhas de 

interesse. O COMDIAL agora poderá, inclusive, decidir investir em ecoprojetos de entidades 

sem fins lucrativos. 

Um uso inteligente dos recursos do plano de trabalho pode vir a construir Laboratórios de 

Experimentação em Sustentabilidade – os LEDS. Essa é a proposta do mediador para avançar 

com essa iniciativa de Sustentabilidade. 
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Cada módulo de laboratório (LEDS) pode combinar uma oficina e um ecoprojeto. Podem ser 

pactuadas “pencas” de módulos complementares.   

Pode ser construída uma linha de busca de financiamento junto à FAPESP (Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado) ou outras agências de pesquisa, para os LEDS.  

A UniSantos, a Unimódulo, a FASS e outras universidades poderão se constituir em parceiras 

desse rol de iniciativas, avançando-se para um modelo de associações por livre escolha 

ancoradas no esquema geral do Diálogo para a Sustentabilidade.  

 

8. Os dois anos de COMDIAL criaram um ambiente de relacionamento. Já foi pactuado o 

caminho para ampliar o aproveitamento do acesso às informações e debates, por meio de 

oficinas em que serão convidados técnicos externos e autoridades ambientais. Está sendo 

construído um protocolo sobre a melhor dinâmica para essa parte tão vital de um 

relacionamento de confiança entre as diferentes partes envolvidas.   

Todas as partes do plano de trabalho estavam a serviço de um objetivo geral: criar uma 

experiência de diálogo e cooperação como forma de administrar o conflito socioambiental. 

Todas as partes envolvidas puderam colecionar eventos e atividades que agregaram valor 

positivo a suas imagens. 


