
PLANO DE AÇÃO DO CONAPAC 2018  
Aprovado na 24ª Reunião Ordinária em Japaratinga, 09/11/2017 

     

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

MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO 

CAPACITAÇÃO 
CONTINUADA:  

Promover a construção coletiva 
e a disseminação do 
conhecimento através das 
oficinas de revisão do plano de 
manejo e das ações das CTs/GTs 

Equipe da APACC e parcerias 
público-privadas; equipes das 
CTs e GTs integradas por 
representantes de diversas 
instituições. 

Contínuo.  
Também serão realizados momentos de 
capacitação durante as reuniões ordinárias 
do CONAPAC para apresentações de 
pesquisas e estudos de interesse da UC. 

Nº de atividades e nº de 
conselheiros participantes 
(relatórios e listas de 
presença) 

REUNIÕES 
PLENÁRIAS 

Realizar 3 reuniões ordinárias e 
1 extraordinária  

Presidência e Secretaria do 
CONAPAC, apoio logístico-
administrativo da equipe da 
APACC, recurso Projeto 
Toyota APA Costa dos Corais. 

25ª Reunião (ordinária): 
15/03/2018(quinta-feira), CEPENE, 
Tamandaré(PE). 
 
26ª Reunião (ordinária), 
07/06/2018 (quinta-feira), Maragogi ou 
Japaratinga/AL. 
Pauta principal:  
- Apresentar, receber contribuições e 
validar o pré-zoneamento (zonas e normas 
gerais) da APACC;  
- Eleger 9 conselheiros representantes do 
CONAPAC para a Oficina final de Revisão do 
Plano de Manejo. 
Obs.: Oficina será em Setembro. 
 
27ª Reunião (ordinária): 
08/11/2018 (quinta-feira), Maceió(AL). 
Pauta principal: 
- Validar versão “final” do Plano de Manejo 

% de participação nos 
assentos e nº de 
conselheiros titulares e 
suplentes presentes; 
questionário de avaliação 
anual aplicado aos 
conselheiros e gestores 



REUNIÕES DAS 
CTs E GTs 

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. 

A definir pelas CTs e GTs até 25ª Reunião do 
CONAPAC. Garantir realização das reuniões, 
conforme planejamento específico. 
CT de Biodiversidade (precisar reestruturar 
devido saída da coordenação e alguns 
membros) 
- Seminário de Pesquisa 
CT de Gestão Socioambiental (precisar 
reestruturar devido saída de alguns 
membros) 
CT de Pesca (Coordenador: Severino 
Antônio/CPP, Relator: Vandick 
Batista/UFAL) 
- GT de Espécies Ameaçadas 
- Seminário de Pesca Artesanal 
CT de Turismo (precisar reestruturar devido 
saída da coordenação e alguns membros) 

nº demandas 
encaminhadas X nº de 
propostas apresentadas 
ao Conselho 

INTERCÂMBIO 
DE 
CONSELHEIROS 

Garantir a participação dos 
coordenadores das CTs/GTs e 
da Secretaria do Conselho em 
eventos nacionais e 
internacionais, especificamente 
aqueles relacionados ao 
trabalho realizado, para 
apresentação de trabalhos ou 
treinamento.  

Presidência, equipe da 
APACC, apoio do Programa 
GEF-Mar. 

3° congresso mundial de pesca artesanal – 
10/18 – Tailândia 
APA da Baleia Franca – pesca e plano de 
manejo 
Sul da Bahia – fortalecimento das 
comunidades (1.4 GEF-Mar) 
Congresso Nacional de Unidades de 
Conservação – CBUC 

Relatório 

 


