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ANEXO 1 – RELATÓRIO DAS OFICINAS DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DO 
PARQUE NATURAL MUNICIPAL FAZENDA DO CARMO 
 
O presente relatório refere-se às Oficinas de Planejamento Participativo do Plano de Manejo 
do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo (PNMFC) realizadas nos dias 06, 12 e 13 
de junho e 24 de julho de 2013 nas dependências do SESC Itaquera. 
 
As oficinas contaram com a facilitação do Marcelo Martins Ribeiro e apoio da coordenação 
do Plano de Manejo (Angela Pellin, Giovana Dominicci Silva e Jussara Christina Reis), com 
a participação de um total de 32, 19, 22 e 24 participantes, representando 16, 11, 12 e 14 
instituições (respectivamente dias 06, 12 e 13 de junho e 24 de julho). A relação de 
participantes encontra-se no final deste documento. 
 
As oficinas de planejamento participativas foram um momento de construção coletiva do 
Plano de Manejo do PNMFC, estimulando o envolvimento dos atores e instituições que de 
alguma maneira interagem com a Unidade de Conservação, e, portanto, conhecem a 
realidade local através de um ponto de vista próprio e contribuinte. Cada oficina teve uma 
duração média de cerca de 6 horas (09:30 as 12:00 – 13:00 as 16:30).  
 
As técnicas e ferramentas utilizadas propiciaram um ambiente construtivo e estimulante, em 
que os participantes assumiram o papel de protagonistas, compartilharam suas percepções 
sobre os contextos atuais, planos e visões de futuro relacionadas ao PNMFC. 
 
Os seguintes acordos, realizados com os participantes, foram resgatados da oficina de 
diagnóstico e aplicados às oficinas de planejamento: 
Pontualidade 
Celulares no silencioso e atender fora da sala 
Respeitar/ouvir o outro 
Não falar ao mesmo tempo  
 
1. METODOLOGIA DAS OFICINAS 

 
As oficinas de planejamento participativo foram momentos de construção coletiva, onde a 
equipe do Plano de Manejo, juntamente com a equipe do PNMFC teve a oportunidade de 
discutir junto à comunidade e atores-chave relacionados ao Parque temas prioritários e 
estratégicos para a gestão da UC, bem como ouvir propostas e reivindicações dos 
participantes.  
 
Foram apresentados, resumidamente, os principais resultados obtidos nos diagnósticos, os 
quais foram discutidos e, conjuntamente com o conhecimento acumulado pelos 
participantes, apoiaram a realização de diversos exercícios de planejamento conjuntos. As 
oficinas também foram momentos de esclarecimento quanto ao processo de elaboração do 
plano de manejo e o cronograma do projeto.  
 
Nesta etapa foram realizadas 4 oficinas de planejamento, todas na unidade do SESC 
Itaquera em São Paulo. As oficinas tiveram um dia de duração, contando, respectivamente, 
com a presença de representantes de associações de moradores, organizações não 
governamentais e governamentais, universidades, entre outros, representando a diversidade 
de atores e instituições que se relacionam com a UC.  
 
A definição do número de oficinas, da lógica de participação e da metodologia a ser 
proposta foi realizada conjuntamente entre a equipe do IPÊ - Instituto de Pesquisas 
Ecológicas e da Prefeitura Municipal de São Paulo. A mobilização para as oficinas foi feita 
pela equipe de coordenação do Plano de Manejo junto com a equipe de Gestão do PNMFC.  
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Na oficina 1 ocorreu a sequência de aprofundamento da Matriz do FOFA (Fortalezas, 
Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) elaborada na fase de diagnóstico. Foi realizado 
muito trabalho em grupo a fim de fomentar o diálogo horizontal. Os grupos dialogaram sobre 
as relações entre elas (Forças X Oportunidades, Forças X Ameaças, Fraquezas X 
Oportunidades e Fraquezas X Ameaças) e priorizaram temas (Melhores Forças, Piores 
Fraquezas, Melhores Oportunidades, Piores Ameaças). Em seguida os mesmos grupos 
definiram uma Visão de Futuro para o PNMFC, que posteriormente foi sintetizada em 1 
Visão Comum.  
 
Nas oficinas seguintes (2 e 3) foi elaborado o Plano de Ação dos 6 programas propostos, 
quais sejam: Administração, Uso Público (Educação Ambiental e Visitação), Integração com 
o Entorno, Proteção e Fiscalização, Pesquisa e Monitoramento e Manejo de Recursos 
Naturais, onde definiu-se os objetivos específicos, atividades, prazos e responsáveis a partir 
da percepção dos presentes. Neste momento foi utilizada a metodologia do “Carrossel” onde 
os grupos permaneceram 30 minutos em cada tema durante 3 rodadas, sendo que os 3 
grupos passaram pelos 3 temas de cada dia. Cada tema era ancorado por um anfitrião que 
recebia o grupo nivelando informações e seguia na facilitação do processo. Ao final houve 
plenária de apresentação e consensuação de propostas nos 2 dias.  
 
Na oficina 4 também foi utilizada está metodologia para a definição de indicadores e meios 
de verificação das atividades previstas no Plano de Ação para os 6 programas. 
 
A seguir, apresenta-se a programação das oficinas de planejamento participativo: 
 

 

Oficina 01 – 06/06/2013 
 

  
Manhã:  
 
09:30 – 10:00 (30 min) Apresentação das atividades da oficina e contextualização das 
etapas do plano 
 
10:00 – 12:20 (2 horas e 20 min) Apresentação dos consultores sobre os estudos realizados 
(fase de diagnóstico). 
 10:00 – 10:15 (15 min) Fauna (Avifauna e Herpetofauna)  
 10:20 – 10:35 (15 min) Flora 
 10:40 – 10:55 (15min) Meio Físico 
 11:00 – 11:15 (15 min) Meio Antrópico 
 11:20 – 11:35 (15 min) infraestrutura urbana e saneamento 
 11:40 – 11:55 (15 min) Uso público 
 12:00 – 12:15 (15 min) Fechamento do diagnóstico - coordenação 
 
12:15 – 13:45 (1 hora) Almoço 
 
Tarde: 
 
13:45 – 14:25 (40 min) Conversa nos grupos: Forças X Oportunidades,  Forças X Ameaças, 
Fraquezas X Oportunidades e Fraquezas X Ameaças. Priorização: Melhores Forças, Piores 
Fraquezas, Melhores Oportunidades, Piores Ameaças. 
 
14:25 – 14:55 (30 min) Discussão sobre a priorização 
 
14:55 – 15:10 (15 min) Café 
 
15:10 -15:30 (20 min) Matriz realidade, processo e desejo 

Formação da Visão De Futuro 
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15:30 – 16:30 (1 h) Apresentação em plenária 
 
16;30 – Avaliação e encerramento. 

 

Oficina 02 – 12/06/2013 
 

 
Manhã: 
 
09:30 – 10:20 (50 min) Apresentação das atividades e dos participantes 
 
10:20 – 10:50 (30 min) Apresentação da proposta de programas: 

 Administração 

 Uso Público (Educação Ambiental e Visitação) 

 Integração com o Entorno 

 Proteção e Fiscalização 

 Pesquisa e Monitoramento 

 Manejo de Recursos Naturais 
 
10:50 – 11:50 (1 hora) Delineamento de Planos de Ação para os Programas: Objetivos 
específicos, atividades, prazos, responsáveis. 

 Administração 

 Uso Público (Educação Ambiental e Visitação) 

 Integração com o Entorno 
 
11:50 – 13:20 (1hora e 30 min) Almoço 
 
Tarde: 
 
13:20 – 14:50 (1 hora e 30 min) Continuação do delineamento de Planos de Ação para os 
Programas. 
 
14:50 – 15:10 (20 min) Café 
 
15:10 – 16:20 (1:10 h) Plenária geral apresentação e complementação – consenso  
 
16;20 – Avaliação e encerramento. 
 

 

Oficina 03 – 13/06/2013 
 

 
Manhã: 
 
09:30 – 10:20 (50 min) Apresentação das atividades e dos participantes 
 
10:20 – 10:40 (20 min) Apresentação da proposta de programas (rápido lembrete) 
  
10:40 – 12:00 (1 hora e 20 min) Delineamento de Planos de Ação para os Programas: 
objetivos específicos, atividades, prazos, responsáveis.  

 Proteção e Fiscalização 

 Pesquisa e Monitoramento 

 Manejo de Recursos Naturais 
 
12:00 – 13:30 (1hora e 30 min) Almoço 
 
Tarde: 
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13:30 – 15:00 (1 hora e 30 min) Continuação do delineamento de Planos de Ação para os 
Programas 
 
15:00 – 15:20 (20 min) Café 
 
15:20 – 16:20 (1 hora) Plenária geral apresentação e complementação – consenso  
 
16;20 – Avaliação e encerramento. 
 

 

Oficina 04 – 24/07/2013 
 

 
Manhã: 
 
09:30 – 10:30 (1 hora) Apresentação das atividades e dos participantes 
 
10:30 – 11:00 (1 hora e 30 min) Apresentação da Visão de Futuro e sintetização em 1 frase. 
 
11:00 – 12:00 – Apresentação dos Planos de Ação para os Programas: objetivos 
específicos, atividades, prazos, responsáveis. 
 
12:00 – 13:30 (1hora e 30 min) Almoço 
 
Tarde: 
 
13:30 – 15:00 (1 hora e 30 min) Grupos - definição de indicadores e meios de verificação 
para a implementação das atividades dos programas. 

 Administração 

 Uso Público (Educação Ambiental e Visitação) 

 Integração com o Entorno 
 
15:00 – 15:20 (20 min) Café 
 
15:20 – 16:20 (1 hora) Continuação definição de indicadores e meios de verificação para a 
implementação das atividades dos programas 

 Proteção e Fiscalização 

 Pesquisa e Monitoramento 

 Manejo de Recursos Naturais 
 
16;20 – Avaliação e encerramento. 

 
2. RESULTADOS 

 
2.1. SUBSÍDIOS PARA AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA: MATRIZ FOFA 

 
Na oficina 1 de planejamento, após a apresentação do diagnóstico realizado pelos 
consultores (Figura 1), foi realizada a atividade de priorização das Fortalezas, 
Oportunidades, Fraquezas e Ameaças definidas na oficina de diagnóstico. Este trabalho foi 
realizado em grupos (5 grupos) (Tabela 1) e resultaram na classificação das 4 mais de cada 
item (Tabela 2, Figura 2 e Figura 3). Os resultados são apresentados a seguir: 

 
Tabela 1. Matrizes do FOFA construídas pelos grupos de trabalho. 

Grupo 1 

FORTALEZAS  FRAQUEZAS 
Biodiversidade Degradação ambiental 
Qualidade de vida Política pública 
Serviços ambientais Infraestrutura 
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Grande área permeável Questão fundiária 
AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

Omissão do poder publico Preservação ambiental 
Falta de saneamento Turismo 
Falta de segurança  Educação ambiental 
Urbanização irregular Proximidade com o publico 

Grupo 2 

FORTALEZAS  FRAQUEZAS 
Ato legal Segurança/fiscalização 
Biodiversidade Políticas publicas 
Serviços ambientais Uso e ocupação do solo 
Dinâmica hídrica Educação/comunicação 

AMEAÇAS OPORTUNIDADES 
Ocupações irregulares Educação ambiental 
Usos indevidos Canal de diálogo 
Conflitos de legislação Pesquisa 
Problemas de saneamento Parcerias institucionais 

Grupo 3 

FORTALEZAS  FRAQUEZAS 
Biodiversidade Segurança  
Qualidade de vida Fragmentação e perda de habitat 
Valor histórico Deposito de resíduos 
Fortalecimento da imagem Degradação (biodiversidade) 

AMEAÇAS OPORTUNIDADES 
Omissão Preservação ambiental 
Ocupação desorganizada Desenvolvimento local 
Falta de saneamento Educação ambiental 
Uso indevido Pesquisa 

Grupo 4 

FORTALEZAS  FRAQUEZAS 
Biodiversidade Deficiência segurança/fiscalização 
Serviços ambientais Falta de presença institucional 
Beleza cênica Questão fundiária 
Território com governabilidade Falta de projeto educativo consistente 

AMEAÇAS OPORTUNIDADES 
Uso e ocupação do solo Comunicação institucional 
Criminalidade Desenvolvimento local 
Ameaça a biodiversidade Ecoturismo/educação ambiental 
Incêndio Pesquisas 

Grupo 5 

FORTALEZAS  FRAQUEZAS 
Biodiversidade Vigilância patrimonial 
Gestão estabelecida Infraestrutura  
População Segurança pública 
Relevância histórico cultural  Comunicação  

AMEAÇAS OPORTUNIDADES 
Omissões Pesquisa 
Ocupações irregulares Desenvolvimento local 
Invasões  Canal de diálogo 
Falta de saneamento Turismo  

 
Tabela 2. Matriz do Fofa priorizada, sendo as 4 Fortalezas / Fraquezas / Ameaças / Oportunidades 
mais importantes, eleitas pelos grupos e consensuado em plenária. 

Fortalezas mais importantes Fraquezas mais importantes 
Biodiversidade Segurança/fiscalização 

Qualidade de vida Politica pública 
Serviços ambientais Infraestrutura 

Valor histórico Questão fundiária 
Ameaças mais importantes Oportunidades mais importantes 

Omissão do poder público Preservação ambiental 
Ocupação desorganizada Desenvolvimento local 
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Fata de saneamento Educação ambiental 
Usos indevidos Pesquisa 

 

 
Figura 1. Apresentação do diagnóstico pelos consultores. 

 

 
Figura 2. Priorização da Matriz FOFA. 

 

 
Figura 3. Matriz FOFA priorizada – as 4 mais importantes Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e 
Ameaças. 

 
Esse exercício fornecerá subsídio para a avaliação estratégica da UC, que segundo IBAMA 
(2002), constitui uma análise da situação geral da unidade em foco, com relação aos 
fatores, tanto internos quanto externos, que a impulsionam ou que dificultam a consecução 



Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo                               Anexos 

dos objetivos para os quais foi criada. Neste caso, os fatores endógenos, que constituem o 
cenário interno de uma UC, são caracterizados como pontos fortes e pontos fracos e 
condicionam o manejo da unidade. Já os fatores do cenário externo são caracterizados 
como oportunidades e ameaças, e auxiliam ou dificultam o cumprimento de seus objetivos 
de criação. 
 
Para que isso seja possível será construída uma Matriz de Análise Estratégica da UC no 
Encarte de Planejamento, o que permitirá sistematizar as informações e construir uma visão 
integrada da evolução provável dos ambientes interno e externo da UC a curto, médio e 
longo prazos. A relevância das forças impulsoras e a gravidade e urgência de superação 
das forças restritivas orientarão o planejamento, sinalizando para a convergência das ações, 
para o aproveitamento dos pontos fortes e oportunidades da UC, visando superar seus 
pontos fracos, e protege-la das ameaças identificadas. 
 
2.2. VISÃO DE FUTURO DO PNMFC 

 
Segundo Cabral et al. (2012) visão de futuro seria o “estado ou situação que a UC deseja 
alcançar no futuro. A explicitação da visão propicia o direcionamento e cria uma tensão 
necessária à construção dos resultados”. Desta forma, a construção de uma visão de futuro 
para o PNMFC apoia seu exercício de planejamento na medida em que fornece uma macro 
diretriz para a gestão da UC. 
 
Na oficina 1 foi realizado um exercício em grupo visando o estabelecimento de uma Visão 
de Futuro do PNMFC e baseada na seguinte questão foram apresentados os resultados a 
seguir (Figura 4): 
 
Como você vê/quer o PNMFC daqui 5 anos? 
 
Grupo 1 

“Eu vejo/quero um parque com a situação fundiária resolvida, com a sede em operação, 
com o cercamento concluído, com condições de receber a população e ainda em fase de 

implantação dos programas de gestão, direcionado por este atual plano de manejo.” 
 
Grupo 2 
“Ser um centro de excelência no exercício da cidadania, frequentado por um público cidadão 

corresponsável pela defesa e conservação.” 
 
Grupo 3 
“Quero o PNMFC implantado e sua gestão em conformidade com as diretrizes do Plano de 

Manejo.” 
 
Grupo 4 

“Vejo o PNMFC como referência de biodiversidade, ecoturismo e polo de educação 
ambiental na cidade de São Paulo.” 

 
Grupo 5 

“Esperamos que o PNMFC seja seguro, atrativo e colabore para a qualidade de vida da 
população e o respeito ao meio ambiente, conserve a biodiversidade e mostre seu valor 

histórico.” 
 
Posteriormente, em plenária as frases foram sintetizadas para a definição de uma única 
Visão de Futuro, que representasse todo o grupo. 
 
Visão de Futuro para o PNMFC para os Próximos 5 Anos 
 

“Um Parque com as recomendações contidas no plano de manejo implementadas, com 
infraestrutura de proteção e apoio à gestão, cumprindo seus objetivos de proteção da 
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biodiversidade e promoção da visitação pública, sendo referência na realização de pesquisa 
e educação ambiental, propiciando o reconhecimento e envolvimento do Parque com a 

população do entorno que passará a ser corresponsável pela sua defesa e conservação.” 
 

 
Figura 4. Grupos construindo a Visão de Futuro do PNMFC. 

 
3.3. PLANO DE AÇÃO PARA O PNMFC 
 
Nas oficinas 2 e 3 foi construído um Plano de Ação para cada programa de gestão previsto 
para o plano de manejo do PNMFC utilizando-se o método do “Carrossel” (Figura 5), 
conforme descrito anteriormente. Cada um dos seis programas contiveram objetivos 
específicos do programa, atividades, prazos e responsáveis,  
 
Os nomes dos programas foram pré-definidos pela coordenação do plano de manejo e 
seguem as diretrizes do IBAMA (2002), embora nas oficinas tenha existido espaço para 
discussão sobre a pertinência dos referidos programas e /ou complementação. 
 
Programas que subsidiaram a construção dos planos de ação foram: 
 

 Administração 

 Uso Público (Educação Ambiental e Visitação) 

 Integração com o Entorno 

 Proteção e Fiscalização 

 Pesquisa e Monitoramento 

 Manejo de Recursos Naturais 
 

   
Figura 5. “Carrossel” Plano de Ação. 

 
Na oficina 4 (Figura 6), utilizando-se a mesma metodologia foi acrescentado ao Plano de 
Ação os indicadores e meios de verificação das atividades propostas anteriormente. 
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Figura 6. Oficina 4 – abertura. 

 
Os resultados do Plano de Ação encontram-se divididos por programa e são apresentados a 
seguir: 
 
I) Programa – Uso Público 

 
Objetivos específicos: 

 Fortalecimento da população 

 Construir escola ao ar livre – centro de educação  

 Fortalecimento do lazer, turismo e educação ambiental 

 Desenvolvimento local 

 Gestão integrada do parque – participação 

 Ordenamento e regularização do uso público 

 Fiscalização e eliminação de usos indevidos 

 Zoneamento da unidade 

 Regulamentar uso religioso 

 Promover a saúde 
 

Atividades Prazo Responsável Indicadores 
Meios de 

Verificação 

Realização de 
palestras sobre o 
PNMFC para público 
diverso 

6 meses PNMFC 

Frequência palestras, 
diversidade de temas, 

palestrantes, público e 

regiões, grau de 
sensibilização e número 
de multiplicadores 

Número de 

atividades, 
frequentadores, 
questionários, 
iniciativas 
decorrentes dos 
temas abordados 

Valorizar a cultura 
local com uso de 
diagnóstico das 
ações regionalizadas 

  

Produto diagnóstico, 
número de atores 
envolvidos na gestão da 
UC, número de 
atividades em parceria 

com Escolas Publicas 

Ter diagnóstico, 

existência das 
ações 

Integrar com escolas 
e comunidade 

 
Gestão da UC, 
SME, sociedade 
civil 

Realização de reuniões 
e encontros, divulgação 
das ações da UC  na 
escola e comunidade 

Listas de 

presença, atas, 

relatórios e meios 
e comunicação 

Realizar reunião com 
usuários dos campos 
de futebol para 
regularizar uso  

imediato gestão da UC 

Número de associações 
envolvidas, número de 
reuniões realizadas, 
público atendido, 
número de ações 

Relatos de 

história de vida, 
atas, relatórios e 
diretrizes 

Elaboração 
participativa de um 

agosto de 
2013 

Gestão da UC, 
SME, NCE/USP, 

Programa elaborado 
Levantamento dos 
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Atividades Prazo Responsável Indicadores 
Meios de 

Verificação 

programa de 
educação ambiental 

Unicsul, Santa 

Marcelina e USP 
leste 

programas existentes 

Criação do conselho 
gestor do PNMFC 

dezembro de 
2013 

Gestão da UC e 
CG APA 

Número de reuniões e 
número de instituições 

Ata de criação e 
reuniões, lista de 
presença 

Mapeamento das 
instituições que 
atuam e se 
relacionam com o 
PNMFC 

dezembro de 
2013 

Gestão da UC, 
IPÊ 

Número de instituições 
mapeadas 

Número de 
instituições 
participativas 

Realizar reuniões 
com instituições para 
formação de rede 

dezembro de 
2013 

Gestão da UC 
Número de reuniões e 
número de instituições 

Atas das reuniões 

Incluir no Plano de 
Manejo 

em 
andamento 

PNMFC e IPÊ 
Inclusão ou não do 
programa 

Diretrizes do 
programa 

Fiscalizar crimes 
ambientais 

Imediato GCM 
Numero de ocorrências 

e frequência de rondas 
 

Realizar oficinas de 
zoneamento 

08/08/2013 PNMFC e IPÊ 
Número de oficinas e 
número de instituições 

Relatório de 
conclusão 

Iniciar diálogo com 
grupos religiosos – 
realizar reunião 

7 meses 
após a 
contratação 
da empresa 
de vigilância 

Gestão da UC e 
GCM 

Número de grupos 
contatados e número de 
reuniões 

Número de 

participantes e 
acordos firmados 

Criação de GT com 
participação de 
religiosos para 
pensar orientar sobre 

o uso religioso no 

Parque 

 
Conselho gestor e 
Sociedade Civil 

GT em atividade  

Realizar oficinas de 
planejamento da 
saúde 

dezembro de 
2013 

PNMFC, Sta. 
Marcelina, Defesa 
Civil, SMS e 
PAVs 

Numero de oficinas e 
número de instituições 

Relatórios de 
conclusão 

 
II) Programa - Integração com entorno 

 
Objetivos específicos: 

 Fortalecimento da imagem do Parque – dar existência e mostrar limites - aproximação 
com a população 

 Programa de Educação ambiental – Ecoturismo, Educomunicação, trabalho ambiental 
junto as empresas do entorno 

 Políticas públicas – integração população, poder municipal, estadual e entidades 

 Gestão compartilhada - definição de uso e diretrizes – até mesmo grupos religiosos 

 Programa de geração de renda, desenvolvimento local - mão-de-obra local – aproveitar 
pessoas e capacitar comunidades 

 Implementação da zona de amortecimento 
 

Atividades Prazo Responsável Indicadores 
Meios de 

Verificação 

Participar da reunião 
CONSEG  

Mensal 
CG APA e Gestor 
do Parque 

Participação efetiva - 
número 

Relatórios e atas 

Desenvolver ações 
de marketing 

contínuo Gestão da UC 
Midias alcançadas, 
público alvo 

Análise de 
assimilação´(pesq
uisa) 

Realizar reunião com 
Secretaria de 

até agosto 
de  2012 

CG APA e Gestor 
do Parque 

número de reuniões 
Plano de trabalho 
em conjunto, 
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Atividades Prazo Responsável Indicadores 
Meios de 

Verificação 

Educação relatórios 

Palestra crimes 
ambientais 

Imediato CGM e SVMA 

Número de palestras, 

numero de 
participantes, 
ocorrências 

Atas, listas de 
presença e 
boletins de 
ocorrência 

Contratação de 
equipe especializada 
(educadores, 

biólogos, etc) 

até 
dezembro de 
2013 

Gestor do Parque Número de contratados 
Publicação do 
Diário Oficial 

Realizar Campanha 
Educacional (interno, 
escolas, 
comunidade) 

3 meses 

GCM, PAVs, 
SMEducação, 
ECA/USP e 
UMAPAZ 

Número de atividade, 
numero de instituições e 
material produzido 

Relatórios 
Alcance do 
material 

Articular com poder 
público q melhoria 
dois serviços 
públicos ofertados 
(limpeza, coleta de 
lixo, saúde, etc.) – 
resíduo sólidos, 
fiscalização 
descarte, zoonoses 

Imediato 
SSO, GCM, 
SVMA e SUVIS 

Número de reuniões, 
instituições 
Qualidade ambiental 

Relatórios de 
fiscalização 
Atas 

Reunião com 
CADES regional 

Imediato CG APA 
Número de 
reuniões/participantes 

Atas e relatórios 

Realizar reunião 
sociedade civil 
(Associações de 
bairro, ONGs e 
Universidade) 

Imediato 
CG APA e Gestor 
do Parque 

Número de instituições 

e reuniões 
Intercâmbio de 
experiências 

Atas e relatórios 

Realizar a gestão 
integrada (Escola, 
igrejas, empresas, 
PMSP e funcionários 
do Parque) de forma 
contínua 

contínuo 
Gestor do Parque 
e SVMA 

  

Conselho Gestor do 
PNMFC 

até 
dezembro de 
2013 

Gestão da UC e 
SVMA 

Número de 
reuniões/instituições 

Atas 

Articular a rede com 
reuniões, 
mapeamento de 
atores, estratégias 

dezembro de 
2013 

Gestão da UC e 
SVMA 

Número de 
reuniões/instituições 

Atas, produtos e 

projetos 

Fomentar a 
agricultura ecológica 
e familiar  

2º semestre 
de 2013 

CG APA, SVMA, 
Agricultores, 
PVAs, CATI, 
SEMAB 

Numero de adesões, 
numero de associações 
numero de reuniões, 
numero de cursos, 
apoio técnico 

Pesquisa 

Estimular comercio 
local de produtos 
orgânicos 

2º semestre 
de 2013 

CG APA, SVMA, 
Agricultores, 
PVAs, CATI, 
SEMAB, 
SUBPREF 

Existência do comercio, 

levantamento estatístico 
(diagnóstico) 

Crescimento do 
numero de feriras 
orgânicas 
regionalizadas 

Programa de 
capacitação de 
monitores ambientais 

Pós Plano de 
Manejo – 2º 
semestre de 
2014 

GC APA e 
Associações 

Existência do programa, 

número de alunos e 
monitores formados 

Certificações 
emitidas 
Número de 
monitores 

atuantes 
Programa de 
geração de renda 
com turismo, 

contínuo 
EMBRATUR (?), 
SEBRAE 
Associações, 

Número de moradores 
do entorno trabalhando 
com turismo 

Levantamento 
pesquisa 
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Atividades Prazo Responsável Indicadores 
Meios de 

Verificação 

artesanato e outras 
alternativas mais 
sustentáveis 

ONGs artesãos e 
outras entidades 

renda 

Definir a Zona de 
Amortecimento do 
PNMFC e implantar 
regras de manejo 

1 ano 
Conselho Gestor, 
Gestão da UC e 
sociedade civil 

Oficina realizada 
Normas 
publicadas 
Lista de presença 

 
III) Programa – Fiscalização e Proteção 

 
Objetivos específicos: 

 Mapeamento e identificação dos pontos viciados dentro e no entorno do PNMFC (focos 
poluidores) 

 Fiscalização de ocupações irregulares  

 Ações preventivas (caças, cultos e usuários de drogas) 

 Monitoramento, congelamento, desfazimento das irregularidades 

 População como agente fiscalizador 

 Definir modalidades de fiscalização (por área, motorizada, a pé, vigilância patrimonial, 
policiamento, câmeras, etc.) 

 Educação ambiental (balões, caça, corte de vegetação, poluição) 

 Implantar disque GCM 153 (parceiros e voluntários) 

 Combate a incêndio (criação de brigadas), equipamentos e prevenção 

 Estimular parceiros (GCM) para incursões de treinamento no Parque 
 

Atividades Prazo Responsável Indicadores Meios de verificação 

Criar força tarefa 
para mapear pontos 
viciados 

imediato/continuo  
GCM, 
Subprefeitura, 
Gestão da UC 

Institucionalização 

da equipe e 
mapeamento 
executado 

Mapeamento gerado – 

produto 

Identificar pontos de 
água servida 

2º semestre de 
2013 

Gestão da UC, 
GCM 

Levantamentos 
de relatórios de 
órgãos envolvidos 

Mapeamento 
executado 

Realizar reuniões 
trimestrais para 
compartilhar 
informações 

imediato/continuo 

CG APA, 
Gestão da UC, 
SVMA, SESC, 
SME, 
Associações e 
parceiros 

Se estão correndo 
as reuniões 

Lista de presença e 

atas 

Criar equipe 
permanente de 
fiscalização 
integrada 

2º semestre de 
2013 

SVMA, GCM, 
SMA, 
subprefeitura, 
gestores da 
APA e PNMFC 

Institucionalizar 
equipe 

Verificar se equipe é 

composta por todos 
envolvidos 

Criar equipe de 
guardas-parque 

2º semestre de 
2013 

gestão da UC 
e SVMA 

Institucionalizar 
cargos 

 

identificar agentes 
causadores de uso 
indevido 

mediante 
contratação de 
vigilância 
patrimonial 

Gestão da UC, 
GCM< PAmb, 
associações 

Mapeamento e 
monitoramento de 
ocorrência 

Ponto de ronda 

 

Planejamento de 
trilhas suspensas 
para fiscalização em 
áreas íngremes – 
Gleba do Pêssego 

2º semestre de 
2014 

Gestão, 
COHAB, GCM, 
SSO, SVMA e 
CG APA   

Trilhas instaladas  

Divulgação de 
Ecopontos na Zona 
Leste 

imediato 
CG, Gestão da 
UC e SME 

Verificação de 
recebimento no 
Ecoponto 

Levantamento 
estatístico de dos 
meios de comunicação 
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Atividades Prazo Responsável Indicadores Meios de verificação 

Divulgação 
Verificar redução 
de lançamentos 
clandestinos 

Implantação de 
novos ecopontos 

imediato 
CG, Gestão da 
UC e SME 

Contratação de 
novos ecopontos 
instalados 

 

não consta não consta não consta   

Implantar 
sinalização 
específica sobre 
particularidades do 
Parque 

1º semestre de 
2014 

Gestão da UC 
Sinalização 
implantada 

Verificação e 

quantificação da 

sinalização 

Criar central de 
informações 

  

Verificar se foi 
criado ou não 
Quantidade de 
informação 
incluída no banco 
de dados 

Envio de relatório com 
levantamento 
estatístico 

Criar programa de 
educação ambiental 
visando 
esclarecimento 
sobre tipos de ação 
impactante ao 
PNMFC 

1º semestre de 
2014 

Gestão, 
SVMA, SME, 
GCM, SESC, 
Associações, 
ONGs, Mídia 
local, 
Subprefeitura, 
FEMA, 
Fundação 
Florestal e 
SMA 

Criação de um 
plano político 
pedagógico 
Número de 
escolas e 
associações 
participantes do 
programa 

Adesão as atividades 
Pesquisa de resultados 

não consta não consta não consta   

Instalar bases para 
vistoria de focos de 
incêndio 

  

Verificar e 
quantificar e 
existência de 
bases 

Tempo de resposta a 
ocorrência 

Elaborar programa 
de combate a 
incêndio 

janeiro de 2014 

Gestão da UC, 
GCM,  
bombeiros, 
comunidade, 
defesa civil, 
Fundação 
Florestal, SMA 

Criação da 
brigada de 
incêndio 

Quantidade de 

ocorrências, membros, 

relatórios produzidos 

Construir base 
policial (GCM e 
PAmb) no PNMFC 
para monitoramento 
geral 

2º semestre de 
2013  

Gestão da UC, 
SVMA, GCM e 
SMSU 

Verificar criação, 

viabilidade 
 

Criar programa de 
treinamento da GCM 
para ações no 
Parque 

2º semestre de 
2013 

Gestão da UC, 
SVMA, GCM, 
SMSU 

Verificar a 
existência de 
programas 
específicos para o 
parque 

 

Fiscalização 

periódica dos pontos 
críticas mapeados 

   

Monitoramento de 
presença, passagem 

nos pontos críticos 

Regularização da 
função de guarda –
parque n PMSP 

  
Proposta de lei 
para criação do 
cargo 

Diário Oficial e 
contratos 

 
IV)  Programa de Manejo de Recursos Naturais 
 



Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo                               Anexos 

Objetivos específicos: 

 Realizar inventário de fauna, flora, meio físico, qualidade de água, etc, como base para o 
manejo de recursos  

 Microbacias: saneamento básico do entorno, contenção de erosão, controle de uso, 
adequação das APPs, programa de recuperação e proteção de nascentes  

 Meio físico: recuperação de solo em áreas degradadas e de silvicultura, controle e 
recuperação de áreas de risco do entorno e do parque 

 Fauna: pós monitoramento, enriquecimento por soltura, controle populacional de urubus 
(mitigação de resíduos), criação de fluxos de passagem, identificação de espécies chaves 
para conservação, monitoramento de colisões na rede elétrica  

 Flora: formação de corredores ecológicos, controle populacional de espécies exóticas 
(erradicação), criação de programa de restauração ecológica, identificação de espécies 
chaves para conservação, retomada de áreas estratégicas para conservação da ZL, 
monitoramento das condições das árvores do entorno e nas trilhas, monitoramento dos 
fragmentos 
 

Atividades Prazo Responsável Indicadores 
Meios de 

Verificação 

Iniciar parcerias com 
pesquisadores para 
intensificar a coleta de 
dados primários no 
PNMFC 

3 meses 

Gestão da UC, 
SVMA, 
Fundação 
Florestal e CG 
APA 

Verificar número de 
convênios e dados 
gerados e diversidade de 
dados 

Publicação de 
dados, existência  
de programas e 
parcerias, uso dos 
dados coletados  

Mapear os pontos de 
contribuição de 
efluentes e resíduos 
sólidos 

1º 
semestre 
de 2014 

Gestão da UC, 
SVMA, DGD, 
Sub prefeitura, 
COHAB, Sta. 
Marcelina, GCM, 
SABESP e CG 
APA 

Mapa executado Quantificar pontos, 
verificar o grau de 
informação 

Realizar ações de 
educação ambiental 
com ênfase na 
questão dos resíduos 

2º 
semestre 
de 2013 

SME, 
Associações, 
Gestão, SVMA, 
DGD, Sta. 
Marcelina, GCM 

Existência ou não de 
programas 
Redução da quantidade 
de resíduos 

Número de ações 

Fiscalização dos 

pontos de 
lançamento de 
resíduos 
Envolvimento (tipo 
e quantidade) 

Construção de rede 
de coleta de esgoto 
ao redor do PNMFC e 
fiscalização 

imediato  

Gestão UC, 
SVMA< 
SABESP, SSO, 
SEHAB, SIURB, 
GCM, FF, CG 
APA 

Existência da rede e 
número de domicílios 
atendidos 

Fiscalização e 
vistoria 

Identificação de 
pontos sensíveis 
esgoto 

2º 
semestre 
de 2013 

Gestão, SVMA, 
GCM, COHAB e 
SABESP 

Mapear os pontos de 
efluentes e resíduos 
sólidos 

 

Ações de mitigação 
de áreas erodidas ( 
Sub item- VIDE 

RECUPERAÇÃO DE 

SOLO DEGRADADO) 

1º 
semestre 
de 2015 

Gestão UC, 
SVMA, DGD, 
Subprefeitura, 
SIURB, SEHAB, 
COHAB e 
SABESP 

Existência de 

atividades/programas de 

áreas erodidas 

Vistoria das áreas 
recuperadas 

Definição do 
zoneamento da UC 

agosto de 
2013 

Gestão UC e 
IPÊ 

Efetivação do 

zoneamento previamente 
definido 

Vistoria das áreas 

de acordo com o 
Zoneamento 

Definição de 
programa de uso 
público 

1º 
semestre 
de 2014 

Gestão UC, 
fiscalização e 
GCM 

Presença do zoneamento 

e programa de Uso 
Público no Plano de 
Manejo 

Produto final do 

Plano de Manejo 

Desfazimento da 1º Gestão, SVMA, Conclusão do Vistorias 
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Atividades Prazo Responsável Indicadores 
Meios de 

Verificação 

lagoa 9 de julho e 
parte dos campos de 
futebol 

semestre 
de 2014 

DECONT, 
CETESB, FF, 
CG APA, GCM e 
Associações 

desfazimento 

Ações de 
recuperação de APPs 

1º 
semestre 
de 2014 

Gestão e equipe 
de manejo 

Se há ou não atividades 
de recuperação 
Condição das APPs 
Área total recuperada 

Levantamento/ 

Vistorias dos 

resultados dos 
programas 

Elaboração de 
projetos para captar 
recursos para 
recuperações 
ambientais 

2º 
semestre 
de 2014 

DEPAVE 8, 
FEMA, CG APA, 
Comitê de 
Bacias 

Projeto existente 

Previsão de recurso 
Número de projetos 
elaborados 
Quantidade de recursos 

Divulgação, 

captação, caixa da 
unidade 

Notificar os 
respectivos 
responsáveis pelas 
áreas de risco no 
entorno VIDE 
INTEGRAÇÂO COM 
ENTORNO  

imediato e 
continuo 

SVMA, Gestão 
da UC, CG APA, 
GCM e 
população 

 

 

Recuperação de solo 
degradado 

imediato e 
continuo 

Gestão da UC 
Áreas recuperadas 
Condição das áreas 
recuperadas 

Vistorias periódicas 

dos resultados 

Estudo de corredores 
ecológicos 

2º 
semestre 
de 2013 

DEPAVE 3, 
Gestão, 
SUVIS/IQ, 
PAVES, SME, 
CCZ, GCM 

Levantamento de 

informações ( 
pesquisas/dados 
primários) -fauna, flora, 
vegetação, áreas 
próximas 

Existência e 

implementação dos 

corredores, dados 
publicados 

 Programa de 
educação ambiental 
sobre os animais 
domésticos errantes 
no entorno  

2º 
semestre 
de 2013 

DEPAVE 3, 
Gestão, 
DEPAVE 8 e FF, 
Zoonose 

Número de animais 

errantes viventes no 

PNMFC 
Situação de saúde dos 
animais 
Programa de EA  sobre 
abandono 
Número de participantes  

( instituições, sociedade 
civil, associações) do 
programa 

Verificar/Levantam

ento do número de 

animais errantes, 
resultado do 
programa de EA, 
abrangência  e 
índice de adesão 
de participantes. 

Realização de estudo 
que indique PNMFC 
ser viável como área 
de soltura de animais 
silvestres 
característicos/ 

específicos do local 

1º 
semestre 
de 2015 

DEPAVE 3, 
Gestão, 
DEPAVE 8 e FF 

Número de estudos 
realizados 

Levantamento da fauna 

local 

Resultados dos 

estudos de 
levantamento/relató
rio do levantamento 
Monitoramento da 
soltura/dos animais 

Replantio de Mata 
Atlântica em áreas de 
eucaliptal (gradual) e 
demais ações de 
enriquecimento da 
flora 

2º 
semestre 
de 2014 

SVMA, Gestão, 
DEPAVE  7 e FF 

Se há ou não atividades 
(pontos áreas) 

 

Programa de 
substituição de 
espécies exóticas 

2º 
semestre 
de 2013 

DEPAVE 8, 
SVMA e gestão 
da UC 

Se há ou não manejo das 
espécies 

 

Articular retomada do 
estudo de áreas 
estratégicas para 
conservação 

2 meses DEPAVE 8, 
SVMA e gestão 
da UC 

Inclusão da área nas 
demais propostas (plano 
diretor) 
Abrangência do tema em 

Verificar 
(quantificar 
estudos, criação de 
programas) 
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Atividades Prazo Responsável Indicadores 
Meios de 

Verificação 

ambiental outras áreas  

Estudo de corredores 
ecológicos 

2º 
semestre 
de 2013 

DEPAVE 3, 
Gestão, 
SUVIS/IQ, 
PAVES, SME, 
CCZ, GCM 

  

Atividades de 
proteção, manejo e 
criação da Zona de 
Amortecimento 

    

 
V) Programa de Operacionalização 
 
Objetivos específicos: 

 Administração – Criar equipes de vigilância, manutenção e manejo 

 Melhorar Infraestrutura  

 Resolver a situação fundiária 

 Cooperação Institucional 

 Sustentabilidade financeira 

 Criar políticas públicas para UCs  -  Parques Urbanos 
 

Atividades Prazo Responsável Indicadores 
Meios de 

verificação 

Manter os contratos com 
operacional sem atraso nas 
renovações de 
governo/contratos  

continuo 
SVMA –gestor 
da UC (fiscal do 
contrato) 

Atenção aso prazos 
Posicionamento da 
SVMA/PMSP 

Próprio contrato 
Recursos 
disponíveis 

Realizar pregão equipe 
vigilância e manutenção 

3 meses SVMA 
Pregão 
oficializado/realizad
o 

Diário oficial 

Criar e ampliar o quadro de 
funcionários da UC – 
funcionários do entorno 

6 meses 
SVMA, empresa 
contratada 

Quadro de 
funcionários 
Aumento do quadro 

 

Criar uma rede institucional 
para gestão da estruturas 
permanentes 

2º 
semestre 
de 2013 

Gestão da UC, 
DEPAVE 8, 
SVMA 

Criação da rede Ata 

Criar o Conselho Gestor dp 
PNMFC 

6 meses PMSP e SVMA 

Institucionalização 

do conselho 
Existência de 
reuniões 

Atas 

Construção da sede e 
núcleo de educação 
ambiental  

2 meses 
SVMA, DEPAVE 
8, Assessoria 
Jurídica, Metrô 

Sede/núcleo 
construída 

Funcionamento da 
sede 

Planejamento e melhoria 
das trilhas 

continuo 
Gestão da UC e 
conselho 

Manutenção, 

conservação das 
trilhas existentes 

Campo e relatório 
de vistoria 

Cobrar o destino da 
compensação ambiental do 
metrô 

2 meses 
SVMA, CCA e 
Metrô 

Articulação/comunic

ação entre SVMA e 

Metrô 

 

Finalização do cercamento 
2º 
semestre 
de 2013 

Gestão da UC, 
DEPAVE 8, 
SVMA 

Cercamento 
concluído a 
contento 

Vistoria 

Planejamento de aceiros 
Após 
Plano de 
Manejo 

Gestão da UC 
Perímetro de aceiro 
implantado e com 
manutenção 

Vistoria 

Comprar e apropriar-se de 
equipamentos estratégicos 
permanentes  

orçar em 
2013 

DEPAVE 8 
Número de 
equipamentos 
comprados 

Chapa de 
patrimônio 
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Atividades Prazo Responsável Indicadores 
Meios de 

verificação 

adquiridos 

Construção de Núcleo de 
Educação Ambiental no 
Tabor 

após 
definir 
recursos 
do Metrô 

AJ/SVMA 
Núcleo construído e 
implantado 

Vistoria/funcioname
nto 

Regularizar a situação 
fundiária junto a COHAB 

1 mês 

SVMA, 
DEPLAN, 
DEPAVE e 
COHAB 

Área sob tutela da 
SVMA 

Publicação de novo 
DUP  
Desapropriação 

Desapropriar invasões 
irregulares 

Imediato PMSP e SVMA 
Número de 
desfazimentos 

Ações de 
reintegração de 

posse 

Fiscalizar invasões continuo 
Gestão da UC e 
GCM 

Número de ações 
de fiscalização 

Relatório de 
ocorrências/rondas 

Buscar e formalizar 
parcerias 

2º 
semestre 
de 2013 

SVMA e  Gestor 
do Parque 

Número de 
instituições 
conveniadas 
Presença nas 
reuniões e ações 

Termos firmados, 
listas de presença 
e atas 

Realizar convênios 
2º 
semestre 
de 2013 

Gestão da UC e 
SVMA 

Número de 
instituições 
conveniadas 
Presença nas 
reuniões e ações 

Termos firmados, 
listas de presença 
e atas 

Verificar possibilidade de 
ICMS ecológico – 

fomentar/participar de 

discussões para inclusão 
destes temas nas políticas 
do município 

6 meses 

Câmara 
Municipal, 
Assembleia 
Legislativa, 
PMSP e SVMA 

Presença dos 
temas em reuniões, 

documentos, 
propostas 

Atas, possível 
minuta de projeto 
de lei 

Criar IPTU ecológico - – 

fomentar/participar de 

discussões para inclusão 
destes temas nas políticas 
do município 

6 meses 

Câmara 
Municipal, 
Assembleia 
Legislativa, 
PMSP e SVMA 

Presença dos 
temas em reuniões, 

documentos, 
propostas 

Atas, possível 
minuta de projeto 
de lei 

Acionar lideranças políticas 
para encaminhamento do 
ICMS e/ou IPTU ecológico 

6 meses 

Câmara 
Municipal, 
Assembleia 
Legislativa, 
PMSP e SVMA 

Presença dos 
temas em reuniões, 

documentos, 
propostas 

Atas, possível 
minuta de projeto 
de lei 

Realizar seminário sobre 
Parques Urbanos 

1 ano 

DEPAVE 8, 
SVMA, 
Fundação 
Florestal, 
prefeitura, 
Universidades e 
Câmara 
Vereadores 

Seminário realizado 

Número de 

atores/órgãos 
presentes 

Lista de presença e 
registro ou 
publicação 

 
VI)  Programa de Pesquisa e Monitoramento 
 
Objetivos específicos: 

 Criação de espaço para pesquisa  

 Formar parcerias com instituições de ensino e pesquisa  

 Criar meios de divulgação de pesquisa mais acessíveis 

 Criar linhas de pesquisa de acordo com demanda da UC e entorno 

 Criar estrutura padronizada de monitoramento (impactos, espécies, nascentes, córregos 
e fragmentos) 
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 Formar agentes multiplicadores (funcionários, instituições, parceiros e comunidade) 

 Criação de um museu (acervo, biblioteca e outros) 

 Regulamentar pesquisa dentro do parque 

 Monitorar trilhas dentro do Parque (de usuários e pesquisadores) 

 Implantação de sistema eletrônico de monitoramento 

 Educação socioambiental 

 Monitorar o crescimento urbano no entorno do Parque 

 Aquisição de equipamentos e contratação de pessoal para monitoramento 

 Parecer conclusivo sobre o TAC Gleba do Pêssego 

 Monitoramento constante das áreas de risco 
 

Atividades Prazo Responsável Indicadores 
Meios de 

verificação 

Estudo de viabilidade para ir a 
construção do centro de 
pesquisa na construção do 
Núcleo de educação ambiental  

após 
negociação 
da verba do 
metrô 

SVMA, metrô 
Existência ou 
não 

 

Elaboração de projeto de 
laboratório de pesquisa 

3 meses Gestão da UC 
Existência ou 
não 

 

Mapear instituições com 
potencial para realizar 
pesquisas 

até 
dezembro 
de 2013 

CG APA e 
SVMA 

Levantamento 
de instituições 
locais/cidade/est
ado 

Retorno dos 
convites 

Realizar oficinas com 
instituições para contatos, 
parcerias e compromissos 

1º 
semestre 
de 2014  

SVMA, DUC, 
CG APA e 
CADES 

Número de 
oficinas 
Instituições 
participantes 

Diversidade do 
público  
Assiduidade 

Construir linhas de pesquisa 
junto com parceiros e com 
base no Plano de Manejo 

1º 
semestre 
de 2014 

Gestor da UC, 
CG APA, 
Instituições 

Definir linhas de 
pesquisa no 
plano de manejo 

 

Criação de um site para 
divulgação do PNMFC 

imediato  
Site criado, blog, 
redes sociais 

Abrangência, 
visitantes, amigos 

Criar plano de trabalho em 
conjunto com parceiros para 
divulgação 

após 
conclusão 
do Plano 
de Manejo 

SVMA, CG, 
Gestão, 
parceiros, SME, 
GCM e CADES 

Reuniões e 
parcerias 
formais 
Quantidade e 
abrangência 

Retorno – pesquisa 
Locais, regionais, 
informação 

catalogar a fauna e flora   
Elaboração de 
pesquisa 

Lista de espécies 

Estudar e monitorar espécies 
exóticas 

  

Estudos e 
grupos 
estudados 
Número de 
projetos de  
monitoramento 

Relatórios/artigos 
publicados 

incentivo as pesquisas 
voltadas ao meio físico com 
ênfase em mudanças 
climáticas 

  

Estudos e 
grupos 
estudados 
Número de 
projetos de  
monitoramento 

Relatórios/artigos 
publicados 

Estimular pesquisa em 
pagamentos por serviços 
ambientais 

  

Pesquisar para 
mensurar os 
impactos 
gerados 
Identificar 

agentes de 

impactos 
urbanos 

Dados publicados 

Estabelecer programa de 1º Gestão da UC, Existência do Relatórios periódicos 
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Atividades Prazo Responsável Indicadores 
Meios de 

verificação 

incentivo as ações contínuas 
de monitoramento no PNMFC 

semestre 
de 2013 

CG APA, SVMA 
e parceiros 

programa 
Recurso 
disponível 
Políticas 

públicas 

Promover parcerias dentro da 
SVMA  para ações de 
monitoramento fauna, flora, 
água e visitação 

2º 
semestre 
de 2013 

Gestão, 
Fundação 
Florestal, CG 
APA, DEPAVE 
2 e 3, CADES 

Ação conjunto, 
envolvimento da 
divisão de fauna 
, DEPAVE 2 

Presença nas 
reuniões, atas 

Criação de módulos de 
funcionários concursados 

sem 
definição 

Câmara de 
Vereadores, 
SVMA e CADES 

Estabelecimento 
do quadro de 
servidores do 
parque 

DOC, concursos 

e/ou remanejamento 

Criação de programas de 
estágio 

imediato 
SVMA, CG APA 
e DEPAVE 8 

Programas 

definidos, 
número de 
participantes 

Contratação 

Regulamentar coleta de 
materiais biológicos nas áreas 
verdes municipais 

dezembro 
de 2013 

SVMA e Gestão 
da UC 

Existência de 
protocolo 
Regimento 
Número de 
requerimentos 
Número de 
processos 

 

Elaborar regimento de 
pesquisa no PNMFC  

dezembro 
de 2013 

SVMA e Gestão 
da UC 

Existência de 
protocolo 
Regimento 
Número de 
requerimentos 
Número de 
processos 

 

Elaborar requerimento 
autorização coleta de material 
biológico 

dezembro 
de 2013 

SVMA e Gestão 
da UC 

Existência de 
protocolo 
Regimento 
Número de 
requerimentos 
Número de 
processos 

 

Promover reunião para 
avaliar/retomar o TAC Gleba 
do Pêssego 

2º 
semestre 
de 2013 

GC APA, 
COHAB, 
SABESP, 
Gestão da UC, 
Associação 
moradores e 
SVMA 

Realização da 
reunião 

Número de 

participantes 

Lista de presença  
Atas  

 
3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
A realização das oficinas participativas permitiu um rico intercâmbio entre a equipe do plano 
de manejo do PNMFC e atores/instituições que se relacionam com o território do Parque e 
seu entorno. Os resultados desse processo, além de fornecer subsídios para o 
planejamento da UC também representam um avanço no sentido da consolidação do 
PNMFC, da maior integração dessa área com atores e instituições que tem atuação na 
região e do estabelecimento de parcerias estratégicas. 
 
As fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças (FOFA) identificadas complementaram 
informações obtidas pelos técnicos do plano de manejo na fase de diagnóstico e subsidiarão 
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a avaliação estratégica da UC. Além disso, a discussão da FOFA nos grupos e em plenária 
oportunizou momentos de reflexão dos presentes sobre os temas e sensibilização do grupo 
para a busca conjunta pela resolução de problemas e ampliação dos pontos positivos. 
 
A construção de uma visão de futuro permitiu que os participantes fizessem um exercício de 
reflexão e resultou na construção de cenários positivos para o futuro do Parque. O 
estabelecimento de uma única visão, construída a partir da percepção do grupo, fornece 
uma macro diretriz para a gestão da UC que serviu de condutora para o estabelecimento de 
objetivos e atividades dos planos de ação. 
 
O exercício de definição de Planos de Ação com objetivos, atividades, prazos, responsáveis, 
indicadores e meios de verificação oportunizaram a possibilidade dos participantes da 
oficina participarem de um processo de planejamento e discutirem os desafios da gestão. 
Além disso, os resultados são uma rica fonte de informações para a coordenação do plano 
de manejo e equipe do PNMFC que avaliarão todas as propostas realizadas segundo sua 
pertinência técnica e legal, considerando ainda aspectos estratégicos, e construirão os 
Programas de Manejo do documento.  
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Listas de presença das Oficinas de Planejamento Participativo do Plano de Manejo do PNMFC. 
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