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  II.3.1 - Programa de Educação Ambiental  
 
 II.3.1.1 - Plano de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP)  

 
II.3.1.1.1 - Introdução 

 
No âmbito do Estudo de Impacto Ambiental foram identificados, a partir da 

restrição ao uso do espaço marítimo durante a instalação do Gasoduto Rota 3 num 

raio de 2 Km da embarcação de lançamento do duto no trecho raso até 10 Km da 
praia, os municípios onde se encontram as comunidades pesqueiras artesanais que 

atuam na área da diretriz do gasoduto.  

Com a restrição de uso do espaço marítimo no trecho raso, os pescadores das 
comunidades pesqueiras artesanais com embarcações de baixa mobilidade que 

atuam na área da diretriz da instalação do gasoduto e no raio de 2 Km da 

embarcação de lançamento dos dutos poderão sofrer interferências. 
O presente Plano foi estruturado nas diretrizes das Notas Técnicas 

CGPEG/DILIC/IBAMA N° 01/10 e Nº 02/10 e apresenta a estratégia de execução do 

PCAP. 
Desta forma, utilizou-se os dados do Projeto de Caracterização Socioeconômica 

da Atividade de Pesca e Aquicultura na Bacia de Santos – PCSPA-BS e/ou consulta 

a instituições envolvidas com a pesca artesanal nos municípios envolvidos, de forma 
a se obter informações sobre: as comunidades a serem trabalhadas, considerando a 

diversidade de cada local. 

O sujeito da ação educativa/compensação será o pescador artesanal de baixa 
mobilidade que atua na área da diretriz do Gasoduto Rota 3. Para tanto, será 

realizada uma ampla mobilização dos sujeitos da ação, buscando inserir e fomentar 

a participação nas várias etapas que compõem este PCAP. Esse caminho, com foco 
na inclusão, culminará em uma análise coletiva sobre a realidade local, sobre as 

potencialidades e necessidades comunitárias, bem como sobre a viabilidade técnica, 

ambiental e econômica das propostas de projetos, a fim de trazer subsídios para a 
tomada de decisão. Este processo deve permitir aos sujeitos desta ação educativa 

avaliar e encaminhar projetos compensatórios coletivos adequados as suas 

realidades. Para dar mais legitimidade a esta avaliação e melhor encaminhamento, 
serão envolvidos neste processo as entidades representativas da pesca artesanal, 
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principalmente aquelas que apresentam representatividade sociopolítica e demais 

atores sociais vinculados a esta cadeia produtiva (redeiros, marisqueiras, 
descascadores de camarão, entre outros) passíveis de sofrerem impactos diretos ou 

indiretos da atividade de instalação do trecho marítimo do Gasoduto Rota 3. 

Vale enfatizar que, quando aplicável, será desenvolvida uma análise de 
viabilidade técnica, ambiental e econômica antes da tomada de decisão derradeira 

sobre os projetos e da implementação. Desta forma, busca-se ampliar a participação 

e a plena execução da demanda de base comunitária priorizada. 
 

II.3.1.1.2  – Recorte Espacial 

O recorte espacial do presente PCAP corresponde aos municípios de Niterói, 

Maricá e Saquarema no Estado do Rio de Janeiro, abarcando, prioritariamente, as 
comunidades que desenvolvam atividades de pesca artesanal na diretriz do duto e 

atuem com embarcações de baixa mobilidade. 

Mais especificamente, foram levantadas, a partir do Projeto de Caraterização 
Socioeconômica da Atividade de Pesca e Aquicultura da Bacia de Santos – PCSPA-

BS, através da análise de todas as fichas de entrevistas relacionadas aos 

quadrantes de pesca sobrepostos à área de restrição na diretriz do duto, as 
comunidades pesqueiras que realizam pesca artesanal de baixa mobilidade na área 

da diretriz do gasoduto Rota 3, totalizando 15 comunidades pesqueiras nos 

municípios supracitados, a saber:  
 

a) Niteroi:  

Ilha da Conceição; Ilha da Conceição – Cais da 88; Ponta d’areia; Ponta d’areia 
– Funelle; Ilha do Caju – Friduza (região da Ponta d´areia); Ilha do Caju – Codepe 

(região da Ponta d´areia); Praia do Cais – Jurujuba; Itaipu. 

b) Maricá: 
Ponta Negra; Guaratiba, Itaipuaçu – Rua 70; Ponte Preta – Jardim Interlagos. 

c) Saquarema: 

Centro; Barra Nova; Jardim Bar de Tami. 
 

As estratégias do PCAP serão pensadas para se trabalhar compensações por 

comunidade pesqueira ou território de pesca, pautados nos dados do Projeto de 
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Caracterização Socioeconômica da Atividade de Pesca e Aquicultura na Bacia de 

Santos – PCSPA-BS. 
Desta forma, o recorte espacial do presente PCAP corresponderá às 

comunidades pesqueiras artesanais identificadas nos três (03) municípios descritos 

acima¹. 
O projeto PCSPA nos trouxe um resultado de áreas de pesca por comunidades 

pesqueiras, o que nos permitiu identificar quais comunidades pescam na diretriz do 

duto, o que significa ter a informação do grupo prioritário da pesca, identificando os 
grupos que realmente devem ser contemplados neste PCAP.  

Cabe lembrar ainda, que tal projeto se pautou na não divulgação da 

identificação do pescador/embarcação. Desta forma, a estratégia a seguir estará 
pautada nos dados do Projeto de Caracterização Socioeconômica da Atividade de 

Pesca e Aquicultura na Bacia de Santos – PCSPA-BS. 

As comunidades pesqueiras identificadas para os municípios de Maricá e 
Saquarema, a princípio, englobam unicamente os dados do PCSPA, que se trata de 

um levantamento estático da realidade destas comunidades e que cujos dados 

serão atualizados na vigência do futuro projeto de PMAP.  
Para o município de Niterói, dados de campo recentes obtidos no âmbito do 

PEA Rio-Baía de Guanabara, demonstram haver um expressivo compartilhamento 

de espaços entre a pesca artesanal e a industrial pelas comunidades identificadas 
como relacionadas à área da diretriz do gasoduto Rota 3. Neste sentido, quando da 

execução do projeto de PCAP, tal realidade de agrupamento, inclusão e/ou 

supressão poderá ser atualizada se necessário.  
Ainda, cabe dizer que em relação ao município de Bertioga no Estado de São 

Paulo, apesar do Projeto de Caraterização Socioeconômica da Atividade de Pesca e 

Aquicultura da Bacia de Santos – PCSPA-BS, protocolizado junto a este IBAMA 
informar que uma embarcação com origem neste município tem atividade de pesca 

na área da diretriz do Gasoduto Rota 3 em águas rasas, o município não foi 

considerado no Recorte Espacial para este PCAP.  
 

 
¹ É importante destacar que essa é uma lista inicial de comunidades baseada nos resultados do 
PCSPA, podendo haver inclusão de outras comunidades identificadas ao longo do desenvolvimento 
do presente plano. Isto posto, a empresa ficará atenta no campo, para o reconhecimento de possíveis 
outras comunidades impactadas pela instalação do trecho marítimo do gasoduto que não haviam sido 
previamente identificadas e sua consequente inclusão no PCAP. 
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A não inclusão do município de Bertioga neste PCAP ocorre em função de que a 
única embarcação registrada no âmbito do PCSPA com atuação na região de 

restrição na diretriz do gasoduto em águas rasas (aproximadamente 350 km de 

Bertioga) pode ser classificada como de alta mobilidade, e com amplitude de área de 
pesca atingindo desde o Estado de Santa Catarina até o litoral norte do Estado do 

Rio de Janeiro, o que torna sua atuação ampla o suficiente para considerarmos que 

esta pequena área de intervenção, apenas no período de instalação do gasoduto, 
não causará interferência significativa para justificar a implementação de projeto de 

compensação para comunidades de pesca artesanal de Bertioga. 

 
II.3.1.1.3  – Público Previsto 

A CGPEG define que os sujeitos da ação educativa sejam os pescadores 

artesanais e demais atores sociais vinculados a esta cadeia produtiva (redeiros, 

marisqueiras, descascadoras de camarão, entre outros) passíveis de sofrerem 
impactos diretos ou indiretos da atividade de instalação do trecho marítimo do 

Projeto de Escoamento de Gás da Bacia de Santos para o COMPERJ – Gasoduto 

Rota 3.  
 

II.3.1.1.4 – Objetivo Geral 

Desenvolver processo educativo que resulte em projeto(s) de compensação da 

atividade pesqueira com pescadores artesanais de baixa mobilidade e demais atores 
sociais envolvidos nesta cadeia, que sofrerão interferência em suas atividades 

produtivas na ocasião da instalação do trecho marítimo do Gasoduto Rota 3. 

 

II.3.1.1.4.1 –Objetivos Específicos 
 

• Priorizar projetos de compensação através do consenso dos segmentos 
envolvidos, por meio de um processo de diagnose participativo prevendo 

reuniões ampliadas; 

• Manter mobilizados os segmentos sociais que se articulam na cadeia 
produtiva da pesca artesanal nos municípios envolvidos para a definição dos 

projetos de compensação; e 



 
Plano Básico Ambiental 

Gasoduto Rota 3 
Programas Ambientais 

II.3.1 
Pág. 
5 / 17 

 

 ______________________ 
Coordenador da Equipe 

 ______________________ 
Técnico Responsável 

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 03 
10/2016 

 

• Estimular a gestão social de projetos e empreendimentos a serem 

implementados com base no uso sustentável dos recursos pesqueiros. 
 

II.3.1.1.5 – Metodologia 

O PCAP proposto se estrutura nas diretrizes das Notas Técnicas CGPEG/DILIC/ 

IBAMA Nº 01/10 e Nº 02/10, as quais situam o PCAP na Linha de Ação E - que deve 
desenvolver processos educativos com a participação ampla de comunidades 

tradicionais e/ou com baixa capacidade de representação institucional e de 

organização sociopolítica.  
Assim, o processo e as ações coletivas de identificação e implementação de 

projetos representam espaços importantes de aprendizado, gestão e relacionamento 

sem perder de vista que a instrumentalização das comunidades pesqueiras 
apresenta um caráter processual e progressivo.  

Deve-se promover estudos aprofundados sobre a viabilidade técnica, ambiental 

e econômica dos projetos identificados no decorrer deste PCAP. Este 
aprofundamento deve ser realizado anteriormente à etapa de definição derradeira 

dos projetos e em conjunto com as comunidades envolvidas.  

Desta forma, busca-se uma maior clareza para os momentos de escolha final, 
bem como uma maior efetividade na etapa de implantação das propostas definidas e 

pactuadas socialmente. Vale destacar que determinados itens devem ser lançados 

para esta análise, sem prejuízos a outros que podem ser identificados em conjunto 
com os atores envolvidos.  

Em suma, estes itens devem considerar: (i) o grau de autonomia das 

comunidades para a implantação e gestão dos projetos (governabilidade), (ii) os 
custos associados, (iii) as aquisições necessárias, (iv) os impactos ambientais 

(positivos e negativos), (v) as licenças ambientais e autorizações municipais 

necessárias à implantação do projeto, (vi) os prazos associados ao planejamento, 
execução e término do projeto, (vii) a complexidade da gestão, (viii) os impactos e o 

nível de conhecimento necessário à gestão, (ix) a necessidade de projetos 

complementares, como por exemplo, atividades formativas para qualificar os 
indivíduos da ação educativa para a gestão do projeto. Este último caso, não deve 

se constituir como impedimento para execução de um projeto, mas incluída ao 

projeto selecionado. As análises realizadas devem levar em conta as 
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potencialidades locais identificadas visando vislumbrar a superação de determinadas 

questões relacionadas ao projeto priorizado visando sua implantação. 
A proposta deste PCAP considera necessário o envolvimento de todas as 

entidades representativas da pesca artesanal, a fim de ampliar a participação e a 

compreensão sobre os segmentos sociais inseridos na cadeia produtiva da pesca 
artesanal. Esta ampliação do processo de envolvimento considerará ainda os 

profissionais da atividade pesqueira que são direta ou indiretamente afetados pela 

instalação do trecho marítimo do empreendimento. Desta forma, a mobilização da 
base comunitária possui um papel chave no processo metodológico proposto. 

A estratégia metodológica deste PCAP considera que a base da comunidade 

pesqueira e dos segmentos sociais relacionados à pesca artesanal deve avaliar e 
encaminhar as ações compensatórias de caráter comunitário. Neste sentido, o 

PCAP busca ampliar os benefícios da política de compensação da atividade 

pesqueira e melhorar elementos dos meios de vida dos diferentes segmentos sociais 
que compõem a cadeia produtiva da pesca nas comunidades trabalhadas. 

As abordagens a serem utilizadas devem prezar: o envolvimento, a participação, 

a escuta, o diálogo e as análises coletivizadas. 
A abordagem dos Meios de Vida Sustentáveis (MVS) se configura fruto de um 

processo de evolução e amadurecimento do pensamento, das práticas e dos 

métodos com enfoque no combate à pobreza e ao fomento do desenvolvimento local 
e participativo nos últimos vinte anos. Por meio do MVS pode-se compreender 

melhor os diversos meios de vida, particularmente os das populações e 

organizações mais sujeitas à vulnerabilidade e à exclusão, possibilitando análises 
coletivas com a finalidade de elevar o nível de pro-atividade comunitária em torno da 

visão sobre os recursos já existentes e as intervenções necessárias para o 

fortalecimento em bases sustentáveis de seu modo de vida. 
A abordagem meios de vida procura identificar as principais limitações e 

oportunidades para as pessoas, não importando a localização (isto é, em que setor, 

espaço ou nível geográfico, desde o âmbito local até o internacional). Ela se 
desenvolve a partir das definições elaboradas pelas próprias pessoas para essas 

limitações e oportunidades e, quando possível, ajuda as pessoas a enfrentá-las ou a 

alcançá-las. O arcabouço da abordagem meios de vida ajuda a organizar os vários 
fatores que limitam ou abrem oportunidades, além de definir a relação entre eles. 

Este arcabouço não pretende ser um modelo perfeito de como é o mundo nem 
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sugerir que os próprios grupos de interesse devam, necessariamente, adotar uma 

abordagem sistêmica à solução de problemas. Em vez disso, ele pretende oferecer 
um ponto de vista sobre os meios de vida que sejam gerenciáveis e que ajudem a 

melhorar a eficácia das atividades de desenvolvimento. 

A abordagem meios de vida sustentáveis: 
• é não-setorial e aplica-se a todas as áreas geográficas e grupos sociais; 

• reconhece as múltiplas influências a que as pessoas estão sujeitas e procura 

compreender as relações entre essas influências e o impacto que promovem, juntas, 
nos meios de vida; 

• reconhece os múltiplos atores (do setor privado aos ministérios, das 

organizações comunitárias aos órgãos governamentais descentralizados); 
• reconhece as múltiplas estratégias de meios de vida que as pessoas adotam 

para garantir o sustento; 

• procura alcançar os múltiplos resultados dos meios de vida a serem 
negociados e determinados pelas próprias pessoas. 

Desta forma, ela busca obter uma compreensão realista dos aspectos que 

moldam os meios de vida das pessoas e da forma como os diferentes fatores que os 
influenciam podem ser ajustados para que, juntos, produzam os melhores 

resultados. 

É provável que a unidade de análise da pesquisa dos meios de vida 
sustentáveis seja um determinado grupo social. É importante não pressupor que as 

populações ou as próprias famílias sejam homogêneas. As divisões sociais podem 

abranger aspectos como classe, casta, idade, origem étnica, gênero, que só podem 
ser definidos e aceitos por um processo de repetidas pesquisas participativas no 

âmbito da comunidade. 

A palavra “múltiplo” é usada aqui porque ajuda a enfatizar não apenas que 
pessoas diferentes adotam estratégias de meios de vida diferentes, mas também 

que elas têm objetivos diferentes nas suas estratégias de meios de vida e podem, 

simultaneamente, empreender uma variedade de atividades diferentes e ter metas 
diferentes. Alguns objetivos podem ser até mesmo conflitantes e a maior parte deles 

muda com o tempo. 

Deve-se ressaltar que nos municípios de Niterói, Maricá e Saquarema serão 
realizadas reuniões, por meio da abordagem dos meios de vida sustentáveis (MVS), 

visando levantar informações e mobilizar os sujeitos da ação educativa no processo 
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coletivo de definição de demanda de projeto alinhado à realidade local, de forma a 

compatibilizar o impacto causado às comunidades e o valor estipulado para este 
PCAP, sendo que o valor não deve ser informado às comunidades no momento da 

definição da demanda, já que o aspecto mais importante nessa fase é a reflexão 

sobre o projeto que atenderia suas demandas e que poderia ser gerido pela própria 
comunidade. Por se tratar de municípios que pela primeira vez passarão por um 

processo de compensação, a metodologia deverá ser realizada de forma 

aprofundada com os pescadores artesanais e demais atores sociais que atuam na 
cadeia da pesca artesanal, incluindo neste processo as instituições representativas 

destes atores e da pesca presentes nesses municípios. 

 
II.3.1.1.5.1 – Atividades Previstas 

A partir dos elementos descritos no item anterior, estabeleceu-se o Quadro 

II.3.1.1.5.1-1 que resume a estratégia executiva (incluindo as atividades previstas).  
Os dados do PCSPA-BS serão trabalhados em profundidade, de forma a se ter 

mais informações quanto à composição das comunidades pesquisadas neste 

projeto. 
 
Quadro II.3.1.1.5.1-1 - Estratégia Executiva PCAP do Projeto de Escoamento de 

Gás da Bacia de Santos para o COMPERJ – Gasoduto Rota 3 

 

Estratégia: Niterói, Maricá e Saquarema  

 

Etapa 1: Mobilização Social 

Atividades: 

1.1 Mobilização prévia dos grupos sociais a serem abordados com retorno do levantamento 

realizado na Caraterização Socioeconômica da Atividade de Pesca e Aquicultura da Bacia de Santos 

– PCSPA-BS e do diagnóstico do PEA RIO da Baia de Guanabara, quando for o caso. 

 As comunidades de pescadores artesanais (vide II.3.1.1.2  – Recorte Espacial) e demais atores 

sociais que atuam na cadeia da pesca artesanal identificadas serão o público participante do seus 

respectivos grupos sociais. 
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Etapa 2: Diagnóstico 

Atividades: 

2.1 Avaliação/definição quanto à reorganização dos grupos mobilizados, a fim de melhor agrupá-

los (agrupamento em territórios ou por comunidade). Inicialmente, serão realizadas reuniões com os 

grupos sociais em cada uma das comunidades identificadas, e posteriormente, se for o caso, 

reuniões com agrupamentos de comunidades. 

 

2.2 Análise sobre as bases de recursos comunitárias a partir do MVS a fim de melhor conhecer a 

realidade da pesca artesanal local e levantar, preliminarmente, demandas de projetos nas bases das 

comunidades. Será realizada 1 (uma) reunião por  agrupamento de comunidades, considerando os 

grupos definidos na etapa 2.1. Nestas reuniões de diagnóstico, as demandas de projeto já devem ser 

elencadas juntamente com os grupos sociais e a comunidade; 

 

2.3 Sistematização das informações e elaboração de Relatório informando as comunidades e os 

grupos de comunidades agrupados em territórios de pesca que serão beneficiados pelo PCAP. 

 

Etapa 3: Devolutivas 

Atividades: 

3.1 Preparação dos materiais para as Devolutivas. 

 

3.2 Nova Mobilização dos Grupos Sociais abordados. 

 

3.3 Realização das Devolutivas: análise coletivizada das informações recolhidas e 

aprofundamentos sobre as demandas de projetos identificados.  Será realizada 1 (uma) reunião para 

cada agrupamento definido na etapa 2. Nas reuniões de Devolutiva, a equipe técnica já deve 

apresentar as demandas levantadas pelas próprias comunidades durante o diagnóstico, fazendo o 

devido nexo e vínculo com as questões e problemas levantados no mesmo. 

 

3.3.1 Nesta reunião, podem surgir novas demandas, no entanto estas devem estar vinculadas às 

questões levantadas nas etapas 1 e 2. A consultoria deverá fazer este exercício constante de 

vinculação entre questões/problemas e projetos elencados nas reuniões com os grupos e 

comunidades.  
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3.3.2 Nesta reunião de devolutiva a consultoria deve apresentar a lista de projetos elencados e 

realizar a sua priorização com as comunidades. 

 

3.4 Eleição das comissões representativas das comunidades para acompanhamento dos 

projetos. 

 

3.5 Sistematização das informações e elaboração de Relatório Consolidado da etapa 1 a etapa 

3, contendo a definição do projeto selecionado por cada comunidade. 

 

Etapa 4. Implementação e Acompanhamento do Projeto 

Nesta etapa serão realizadas reuniões para cada comunidade/grupo definido na etapa 2. 

Atividades: 

4.1 Realização de 2 (duas) ou 3 (três) reuniões de acompanhamento do processo de 

implementação com cada comissão voluntária formada. 

 

4.2 Realização de pelo menos 1 (uma) reunião com cada comissão formada para elaboração 

das regras de uso e gestão dos projetos priorizados. 

 

4.3 Realização de pelo menos 1 (uma) reunião ampliada em cada comunidade/grupo para 

validação das regras de uso e gestão dos projetos priorizados. 

 

4.4 Estabelecimento de correções de rumo, caso considerado, de forma coletiva, necessário. 

 

4.5 Sistematização das informações e elaboração de relatórios. (Nesta etapa de implementação 

dos projetos, a consultoria deverá emitir Relatórios Bimestrais de acompanhamento das respectivas 

implementações). 
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II.3.1.1.6 –  Objetivo, Atividades, Metas, Indicadores e Meios de Verificação 
 

No Quadro – II.3.1.1.6-1  abaixo são apresentadas as metas e indicadores atreladas aos objetivos, atividades e meios de 
verificação correspondentes. 

 

Quadro II.3.1.1.6-1 - Matriz Lógica. 

Objetivos Atividades Metas Indicadores Meios de Verificação 

Estimular a gestão 

social de projetos a 

serem 

implementados com 

base no uso 

sustentável dos 

recursos 

pesqueiros. 

 Mobilização previa com 

os grupos sociais a serem 

abordados com retorno do 

levantamento realizado na 

Caraterização Socioeconômica 

da Atividade de Pesca e 

Aquicultura da Bacia de Santos 

– PCSPA-BS 

 Reuniões ampliadas 

com a comunidade formada 

para traçar os Planos de Ação 

para o desenvolvimento dos 

projetos (incluindo uma listagem 

 Realizar as 

reuniões previstas no 

Quadro II.3.1.1.5.1-1 para 

detalhamento dos Projetos 

realizados com cada 

comissão por 

comunidade/grupo formado; 

 Validar os Planos 

de Ação elaborados pelas 

comunidades e entidades 

envolvidas.   

 Estabelecer regras 

de uso e gestão 

 Número de 

participantes nas Reuniões, 

considerando o número de 

membros da comissão; 

  Número de Planos 

de ação desenvolvidos e 

pactuados socialmente. 

 Número de ações 

consideradas nos projetos a 

serem implementados. 

 Relatórios. 

 Lista de presença. 

 Registro 

fotográficos. 

 Projetos definidos. 
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Objetivos Atividades Metas Indicadores Meios de Verificação 

de indicadores, estratégias de 

Monitoramento e Avaliação e 

ferramentas de gestão 

participativa) e as regras de uso 

e gestão, caso considerada, de 

forma coletiva, necessária. 

 Reuniões para 

apresentação, análise e 

aperfeiçoamentos dos Planos e 

das regras de uso e gestão às 

entidades e comunidades 

envolvidas (Devolutivas). 

 Reuniões por 

comunidades para análise 

coletiva das ações 

desenvolvidas 

(Monitoramento/Avaliação). 

 Elaboração de Planos 

de Ação estabelecidos em cada 

comissão, por comunidade; 

estabelecidas com cada 

uma das comissões e 

validar com as respectivas 

comunidades e entidades 

envolvidas. 

 Inserir ações para o 

uso Sustentável dos 

recursos pesqueiros nos 

projetos e 

empreendimentos a serem 

implementados.  
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Objetivos Atividades Metas Indicadores Meios de Verificação 

 Correções de rumo, de 

forma coletiva, caso considerado 

necessário. 

 Sistematização de 

informações. 

 Elaboração de relatório. 

Manter mobilizados 

os segmentos 

sociais que se 

articulam na cadeia 

produtiva da pesca 

artesanal nas 

comunidades 

envolvidas para a 

definição dos 

projetos de 

compensação. 

 Mobilização dos 

segmentos sociais que se 

articulam na cadeia produtiva da 

pesca artesanal. 

 Mobilizar todos os 

segmentos sociais que se 

articulam na cadeia 

produtiva da pesca 

artesanal. 

 Atingir 

minimamente 50% de 

participação dos atores dos 

segmentos sociais que se 

articulam na cadeia 

produtiva da pesca 

artesanal nas reuniões. 

  

 

 

 

 

 

 Porcentagem de 

representantes dos 

segmentos sociais 

mobilizados que participaram 

nas reuniões. 

 

 

 

 Protocolo de 

mobilização. 

 Atas das reuniões. 
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Objetivos Atividades Metas Indicadores Meios de Verificação 

Priorizar projetos de 

compensação 

através do consenso 

dos segmentos 

envolvidos, por meio 

de um processo de 

diagnose 

participativo 

prevendo reuniões 

ampliadas; 

 Trabalho de base com 

todos os segmentos envolvidos, 

de forma a que os mesmos 

tenham entendimento 

consensado acerca do(s) 

projeto(s) mais apropriados para 

a(s) demanda(s) do o território 

ou comunidade que vivem. 

 Elaborar, quando 

aplicável, Estudos de 

viabilidade técnica, 

econômica e ambiental de 

pelo menos três das 

demandas propostas de 

cada comunidade/grupo. 

 Alcançar consenso 

em pelo menos 70% na 

definição dos projetos de 

compensação priorizados. 

 Número de 

propostas viáveis 

tecnicamente. 

 Porcentagem dos 

segmentos envolvidos em 

cada projeto de 

compensação consensado 

em relação a todos os 

segmentos envolvidos neste 

PCAP. 

 

 

 

 Relatórios. 

 Estudos de 

Viabilidade Técnica, 

Econômica e Ambiental. 
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II.3.1.1.7 – Resultados Esperados 

A partir do estabelecimento do processo descrito, almeja-se que: 

• Os pactos sociais em torno de demandas de projetos viáveis sob o ponto de 
vista técnico, ambiental e econômico sejam estabelecidos; 

• Os planos de ação para a implantação de projeto(s) comunitário(s), seguindo 

as diretrizes da CGPEG/IBAMA sejam idealizados de forma participativa; 
• O(s) projeto(s) socialmente pactuados sejam implementados; 

• O(s) projeto(s) e seus impactos tenham sido monitorados e avaliados de 

forma participativa permanentemente pelas comissões, comunidades e 
entidades envolvidas; 

• As relações de confiança entre comunidades pesqueiras, CGPEG/IBAMA e 

Petrobras sejam consolidadas e; 
• As comunidades de pescadores estejam fortalecidas e/ou instrumentalizadas. 
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II.3.1.1.8 – Equipe Técnica 
 

A equipe técnica proposta para a implantação deste Plano é descrita no 

Quadro II.3.1.1.8-1 abaixo. O detalhamento da equipe ocorrerá quando da 

apresentação do Projeto Executivo: 

Quadro II.3.1.1.8-1 - Equipe proposta para implementar o Plano de Compensação de 
Atividade Pesqueira (PCAP). 

ATIVIDADE PROFISSIONAIS RESPONSABILIDADES 

Coordenação em 
Pesca Artesanal 

1 (um) Profissional sênior de nível 
superior em elaboração e gestão de 
projetos de desenvolvimento para 
comunidades pesqueiras (com 
experiência de trabalho com 
comunidades pesqueiras, mobilização 
comunitária, ferramentas 
participativas, educação popular). 

• Coordenar e responder por toda a 
implementação do PCAP; 
• Executar planejamento e gestão; 
• Elaborar e executar gestão de 
projetos de desenvolvimento para 
comunidades pesqueiras; 
• Gestão de equipe multidisciplinar. 

Coordenação em 
Metodologias 
Participativas 

1 (um) Profissional pleno de nível 
superior especialista em estudos, 
planejamento, gestão e avaliação com 
abordagem participativa (com 
experiência de trabalho com 
comunidades pesqueiras, mobilização 
comunitária, ferramentas 
participativas, educação popular e 
relações públicas ou afins). 

• Elaborar/executar metodologia e 
avaliação com abordagem participativa. 

Analise Técnica 

4 (quatro) Profissionais plenos de nível 
superior (com experiência de trabalho 
com comunidades pesqueiras, 
mobilização comunitária, ferramentas 
participativas, educação popular). 
 

• Realizar análises técnicas (com 
experiência em processos de 
mobilização e campanhas de campo) 
das comunidades pesqueiras, rotas, 
frota, artes, entre outros;  
• Executar ações de campo (contato 
com a comunidade pesqueira); 
• Sistematizar informações, no auxílio e 
no preparo da logística. Organizar as 
memórias de campo; 
• Facilitar processos locais junto às 
comunidades e sujeitos da ação 
educativa.   Elaborar relatórios com 
“expertise” no dimensionamento de 
detalhes técnicos de projeto ou para o 
acompanhamento de busca de 
soluções visando à viabilidade dos 
projetos; 
• Executar oficinas e demais ações 
necessárias para a implementação do 
PCAP.  

Designer 
1 (um) Profissional pleno de nível 
superior (com formação de designer 
gráfico). 

• Produção gráfica e de linguagem de 
técnicas e ferramentas participativas do 
DRP e do MVS. 
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II.3.1.1.9 –  Cronograma 

 


