
PLANO DE AÇÃO DO CONAPAC 2019(atualizado) 

 

O QUE? COMO?  COM QUEM CONTAMOS 
QUANDO E ONDE?  

QUANDO E ONDE?  FORMAS DE 
MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO 

CAPACITAÇÃO CONTINUADA Promover a construção 
coletiva e a disseminação do 

conhecimento através de 
formações sobre “Código de 
Ética do Conselheiro” e das 

ações das CTs/GTs e do 
próprio conselho. 

Equipe da APACC e parcerias 
público-privadas, recurso 
Projeto Toyota APA Costa 

dos Corais, TerraMar. 

Formações sobre “Código de 
Ética do Conselheiro” no dia 
anteriorà primeira reunião 
ordinária do ano (quarta-

feira - 13/03/19). 
Mini-

formaçõesincorporadas às 
reuniões ordinárias do 

CONAPAC. Temas: 

% de participação dos 
conselheiros; questionário 

de avaliação de satisfação e 
aprendizado 

REUNIÕES PLENÁRIAS Realizar 4 reuniões 
ordinárias 

 
 

Presidência e Secretaria do 
CONAPAC, apoio logístico-

administrativo da equipe da 
APACC, recurso Projeto 

Toyota APA Costa dos Corais 

28ª Reunião (ordinária): 
14/03/2019(quinta-feira), 
CEPENE, Tamandaré(PE).   

 
29ª Reunião (ordinária): 

06/06/2019 (quinta-feira), 
Maragogi/AL. 

 
 30ª Reunião (ordinária): 

05/09/2019, (quinta-feira), 
Maragogi ou Japaratinga/AL. 

 
31ª Reunião (ordinária) 

21/11/2019 
Maceió(AL). 

% de participação nos 
assentos e nº de 

conselheiros titulares e 
suplentes presentes; 

questionário de avaliação 
anual aplicado aos 

conselheiros e gestores 



REUNIÕES DAS CT'S E GT'S Garantir o aprofundamento 
técnico dos conselheiros na 
elaboração de propostas e 
pareceres para a gestão da 

UC. 

Coordenação das CTs, com 
apoio técnico da Secretaria, 
apoio logístico da equipe da 
APACC, apoio financeiro do 
Projeto Toyota APA Costa 

dos Corais e TerraMar 

Realização de reuniões das 
CT's conforme demandas da 

plenária e planejamento 
específico das CT's e GT's. 

 

nº demandas encaminhadas 
X nº de propostas 

apresentadas ao Conselho 

INTERCÂMBIO/FORMAÇÃO Garantir a participação de 
conselheiros e membros das 

CTs/GTs, da Secretaria do 
Conselho em eventos 

nacionais e internacionais, 
especificamente aqueles 
relacionados ao trabalho 

realizado, para 
apresentação de trabalhos 

ou treinamento. Ou 
convidar atores externos da 

UC para apresentar 
experiências de outros locais 

do pais para o Conselho 
Gestor da APACC.  

Presidência, equipe da 
APACC, apoio do Programa 

GEF-Mar e FunBio. 

Participação em eventos 
nacionais e internacionais e 
visitas técnicas a unidades 

de conservação. 
(PRIORITARIAMENTE PARA 

AS COMUNIDADES 
PESQUEIRAS) 

Relatório 

     

 


