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APRESENTAÇÃO
O Programa Territórios Sustentáveis 

acredita que é possível garantir que as pes-
soas da região amazônica tenham condições 
justas de desenvolvimento e oportunidades 
para uma vida melhor, respeitando as carac-
terísticas de cada comunidade. Hoje em dia, 
o Programa atua na região amazônica do 
oeste do Pará, conhecida como Calha Nor-
te. Os municípios de Oriximiná, Terra Santa 
e Faro enfrentam situações de desigualda-
de econômica, social e política crescente e 
um cenário de interações complexas. Neste 
contexto, três organizações sociais – Ima-
zon, Ecam e Agenda Pública - se uniram 
para pensar estratégias integradas que pu-
dessem colaborar com o desenvolvimen-
to territorial sustentável, fortalecendo as 
populações locais e o poder público dos 
municípios. Atuando de maneira sistêmi-
ca, espera-se contribuir com a redução da 
dependência econômica da região em rela-
ção às atividades de mineração de bauxita 
no médio prazo. O Programa Territórios 
Sustentáveis atua de forma integrada em 
cinco eixos: Gestão Pública, Capital Social, 
Quilombola, Desenvolvimento Econômico 
e Meio Ambiente. Estes eixos foram identi-
ficados como prioridade baseados nos diag-
nósticos realizados no território e orientam 
o trabalho das três organizações pelos pró-
ximos 15 anos. O Programa foi construído 
como um modelo que pode ser implementa-
do em diversos territórios da Amazônia que 
enfrentam desafios similares.
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Apoio direto às secretarias de meio ambiente para 
garantir a conservação, as licenças de novas atividades 
nos municípios e o Cadastro Ambiental Rural (CAR)

Apoio ao desenvolvimento e melhoria da economia por 
meio das cadeias produtivas desenvolvidas (como a 
castanha, copaíba, pesca, movelaria, madeira, pecuária, 
agricultura, turismo) e potenciais em cada município, 
considerando a conservação de áreas protegidas e a 
preservação de culturas tradicionais

Apoio às comunidades e lideranças em sua organização, 
buscando melhorar a sua participação em reuniões de 
conselhos e conferências. O objetivo é ajudar a população 
a exercer seus direitos e deveres

Apoio às comunidades quilombolas em sua organização. 
O objetivo é fortalecer as suas organizações, sua 
governança e gestão comunitário promovendo oficinas 
de planejamento, capacitações, encontros e reuniões 
que potencializam a atuação de suas organizações nos 
processos de relacionamento com os outros atores da 
região e nos seus planejamentos comunitários

Apoio a gestão pública municipal por meio da criação 
de arranjos colaborativos que contribuam para a 
implantação de políticas públicas mais eficientes, 
aumentando o acesso da população a serviços públicos de 
qualidade

RESPONSABILIDADES DOS CINCO EIXOS:
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AMAZONAS

AMAPÁ

PARÁ

RORAIMA

RONDÔNIA

TOCANTINS

ACRE

BRASIL

ORIXIMINÁ

TERRA
SANTA

FARO

TERRITÓRIO:

107.603 km2

POPULAÇÃO:

71.078
habitantes

TERRITÓRIO:

1.896 km2

POPULAÇÃO:

18.257
habitantes

TERRITÓRIO:

11.770 km2

POPULAÇÃO:

7.009
habitantes

Legenda Geral
Limite municipal
TI Katxuyana-Tunayana em criação
UC proteção integral
UC uso sutentável
Terra Indígena
Território quilombola

Atuamos indiretamente com a 
população de Oriximiná, Faro e 
Terra Santa, somando

Diretamente atuamos com:

• gestores e servidores públicos;
• conselheiros municipais;
• associações e outros espaços de 

participação popular;
• comunidades quilombolas;
• comunidades ribeirinhas; e
• agentes econômicos (agricultores, extrativistas, 

pecuaristas, empresários, entre outros).

96.344 habitantes.

ONDE ATUAMOS
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BIG NUMBERS
400

lideranças envolvidas 
diretamente – gestores 

públicos, conselheiros e 
lideranças da sociedade civil

Presença mensal da 
equipe técnica nos 
territórios;

1600
10

3

3

2

1
2

 horas em 
campo;

consultores (especialistas de 
referência nacional) nas ações do 
Eixo Gestão Pública;

formações regionais, 
possibilitando a presença 
física de servidores no 
mesmo ambiente;

Planos Diretores 
Revisados;

Planejamentos 
Estratégicos 
municipais 
consolidados;

Código Tributário 
reformulado;

Planos de saneamento 
em construção.

36

22.000

100

16%
48%

projetos comunitários 
aprovados, dos 20 que 

receberam apoio.
Temos escritório em STM 

apoiando 3 escritórios locais 
e equipe local de 21 técnicos 

e consultores (incluindo 5 
estagiários e 3 quilombolas

oficinas e treinamentos realizados em 
áreas distintas, entre elas:  elaboração 

de projetos, prestações de contas, 
gênero, planejamento, revisão de 
estatutos e regimentos internos

pessoas representadas por 112 
entidades correspondendo a um total de 
23% da população dos 3 municípios

associações e 26 conselhos 
municipais avaliados por 
meio de 20 indicadores de 
fortalecimento institucional

foi a variação 
do aumento da 
formalização das 
associações entre 
2015 e 2017

5
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37

70
3

100

500

80

30

3538 80

30

59

34 14

30ações e 628 
participantes;

condutores 
habilitados a 
receber turistas em 
Faro e Oriximiná;

planos de uso 
royeties concessão 
florestal 
elaborados;

quilos de copaíba 
comercializadas via 
Origens Brasil;

árvores de copaíba 
inventariadas;

turistas 
visitaram 

Faro;

caixas de abelhas sem 
ferrão instaladas em Faro;

ações e 323 
participantes;

conselheiros 
municipais de 

meio ambiente 
capacitados;

cadastros 
ambientais 
rurais entregues 
em Terra Santa;

técnicos de meio ambiente 
capacitados em CAR, LAR e 
Geoprocessamento;

Agentes Ambientais 
Comunitários 
credenciados;

29 atividades realizadas em 
áreas distintas só em 2017, 
entre elas: capacitação, 
assessoria e estruturação

planos de vida realizados e 100% 
das associações regularizados 
com assessoria. Estrutura do 
Fundo pactuada e instituição 

gestora escolhida

3/8 893.037
hectares de área coberta 
correspondendo a 4.500 
pessoas, 9 associações e 8 
terrirórios.

Consórcio de municípios da 
Calha Norte em implementação

Plano de 
negócios 

castanha de 
Oriximiná;

Plano de Turismo 
de Oriximiná e 

Faro;

Diagnóstico demanda 
agricultura familiar de 

Oriximiná;

Centro 
Comunitário para 
o turismo em Faro

planos de uso 
recurso benefício 
social concessão 
florestal elaborados;

fazendas com 
técnicas Pecuária 
Sustentável;

produtores 
cadastrados no 
Origens Brasil;

Plano de 
saneamento urbano 
de Faro e Oriximiná

Conselho e fundo municipal 
de meio ambiente de Terra 
Santa criadoDiagnósticos dos 

planos diretores 
de Oriximiná, 

Faro e Terra Santa

Apoio ao recebimento de 
veículos e equipamentos do 

PMV aos municípios Terra 
Santa e Oriximiná
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RESULTADOS

A medição do eixo capital social entre-
vistou 112 entidades e conselhos no final 
de 2017 e início de 2018 representando um 
público de mais de 20 mil pessoas nos três 
municípios.

LB 2015 Meta 2017 Medido 2017
Associações possuem mecanismos e estratégias 

transparentes de divulgação dos relatórios 
financeiros

2% 15% 41%

Associações possuem plano estratégico 0% 15% 47%
Conselhos com regular e alto poder de fiscalização 22% 25% 47%

Associações tem alta participação de mulheres 41% 45% 61%
Associações com estatutos registrados atualizados 

e com regimento interno
8% 20% 33%

% de participações de comunidades rurais 0% 15% 28%
% das associações que participam dos Conselhos 40% 45% 56%

Participação de jovens nos Conselhos 0% 10% 17%
% das associações com principal fonte de recurso: 

projetos a fundo perdido
14% 15% 18%

Associações com contas abertas e funcionando 30% 35% 36%
Associações com documentação regular 54% 60% 60%

Participação de jovens na diretoria - 20% 20%
Associações com projetos aprovados e em 

execução
2% 5% 5%

Poder de fiscalização de políticas públicas 5% 25% 22%
Conselhos municipais exercem grande influência 

nas políticas públicas
17% 20% 19%

Associações em 70% dos sócios em dia 10% 20% Não medido

De 16 metas – 13 foram atingidas, 2 
tiveram resultados abaixo do esperado e 1 
não pôde ser medida (precisa ser revisada). 
Como pode se ver na tabela.
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RESULTADOS

PERCEPÇÕES DOS ATORES LOCAIS SOBRE A 
CONTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES DO PTS PARA MELHORIA 

DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Plano de Saneamento

AÇÕES 
DIRETAMENTE 

RELACIONADAS A 
GESTÃO PÚBLICA

Baixa Média Alta Não sabe

Plano Estratégico 
Municipal

8

Revisão do Plano 
Diretor Municipal

Desenvolvimento 
de Capacidades

Revisão do Código 
Tributário

Apoio para o Plano de Concessões 
Florestais (Terra Santa e Oriximiná)
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PLANOS DIRETORES
MUNICIPAIS

DESENVOLVIMENTO
DE CAPACIDADES

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

REVISÃO DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO – ORIXIMINÁ

• 3 planos diretores revisados no prazo 
estipulado pelo Governo do Estado do 
Pará.

• Participação de 450 lideranças em 
Oriximiná e 250 em Faro.

• Visitas mais de 10 comunidades 
ribeirinhas para coletar subsídios para os 
planos.

• Oriximiná, primeiro município do 
Oeste do Pará a concluir a Revisão do 
Plano Diretor.

• Realização do Encontro Regional dos 
Conselhos Municipais dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, com 
58 participantes. 16 horas de troca de 
experiências entre os conselheiros.

• Reunião técnica de avaliação do processo 
de Revisão do Plano Diretor de 
Oriximiná, com 45 participantes.

• Reuniões técnica com 3 especialistas 
de referência nacional para apoiar os 
municípios na construção dos planos 
de saneamento municipais. Apoio 
técnico especializados / 180 horas de 
coleta de informações em campo para 
Diagnóstico Planos de Saneamento.

• Palestras sobre melhoria dos serviços 
públicos para gestores, técnicos da 
administração pública e lideranças 
sociais, com participação de 70 pessoas.

• 40 horas de Formação em Licitação 
e Compras Públicas – estruturada a 
partir das demandas locais - para as 
comissões de licitação de Oriximiná, 
Terra Santa e Faro.

• 24 horas de Formação em Gestão de 
Tributos para equipe da Secretaria da 
Fazenda de Terra Santa.

• 2 Planejamentos Estratégicos municipais 
elaborados em 2017, com participação 
de 100% dos secretários de governo.

• Construção de roadmaps com visão de 
futuro para 2030.

• 4 temas prioritários para o governo 
e respectivos projetos prioritários 
definidos para cada área (saúde, 
educação, assistência social...), apoiando 
o planejamento de políticas públicas.

• Essa construção permite ao 
Programa Territórios Sustentáveis 
um planejamento conjunto com os 
envolvidos nas suas atividades e 
um “fazer coletivo” que se inicia na 
concepção.

• 7 meses de apoio técnico permanente as 
equipes da prefeitura de Oriximiná.

• 3 reuniões com representantes da 
Câmara Municipal, para apresentar 
as alterações no Código e validá-las, 
garantindo aprovação da lei em tempo 
recorde.

• 80 horas de consultoria em Direito 
Tributário contratadas pelo PTS.

• Presença mensal de técnico do PTS 
em reuniões de trabalho com servidores 
públicos locais.

• Previsão de 11% de aumento na 
arrecadação municipal após implantação 
do novo código.
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RESULTADOS

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PECUÁRIA
 � Diagnóstico Pecuária Oriximiná
 � Intercâmbio de pecuaristas a Paragomi-

nas
 � 14 fazendas implementando a Pecuária 

Sustentável – 10 mil hectares

TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
 � 2 pilotos em turismo de base comunitá-

ria – Português (Faro) e Tapagem (Orixi-
miná)

 � Construção do Centro Comunitário em 
Faro

 � Plano de Uso Público da Flota de Faro
 � Plano Municipal de Turismo de Oriximiná 
 � Capacitações em turismo de base comu-

nitária – 70 condutores
 � Capacitações: boas práticas na manipu-

lação de alimentos; arrais amador; con-
dutores de trilhas; primeiros socorros e 
sobrevivência na selva

 � Implementação de meliponicultura – 30 
caixas

 � Intercâmbio de comunitários a Resex Ta-
pajós Arapiuns

 � 80 turistas visitaram a comunidade Portu-
guês (Faro) – ~R$ 25 mil direto a comunidade

 � Apresentação iniciativa no IX Congresso 
Brasileiro de Unidades de Conservação

NÃO MADEIREIROS
 � Plano de negócios para a castanha em 

Cachoeira Porteira
 � Inventário de copaíba em Faro
 � Boas práticas na extração de copaíba em Faro
 � Cadastro e apoio técnico ao Origens Brasil

CONCESSÃO FLORESTAL
 � 33 planos de uso do beneficio social da con-

cessão florestal elaborados em Oriximiná
 � 1 plano de uso do beneficio social da con-

cessão florestal elaborados em Faro
 � 3 planos de uso dos royeties concessão 

florestal elaborados para Faro, Orixi-
miná e Terra Santa – Faro recebeu R$ 
674.487,82

MOVELARIAS
 � Diagnóstico do setor moveleiro
 � Polo moveleiro adequado ao zoneamento 

no plano diretor – Terra Santa e Oriximiná
 � Capacitação em licenciamento de movelarias

AGRICULTURA FAMILIAR
 � Diagnóstico demanda agricultura fami-

liar em Porto Trombetas
 � Diagnóstico compras merenda escolar 
 � Implementação de pilotos em Sistemas 

Agroflorestais 
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GESTÃO AMBIENTAL

FORTALECIMENTO DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE
 � 30 técnicos de meio ambiente capacita-

dos em CAR, LAR e Geoprocessamento 
de 9 municípios da Calha Norte

 � Iniciativa de criação de um consórcio de 
secretarias municipais de meio ambiente 
da Calha Norte

PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES/SUS-
TENTÁVEIS
 � Apoio participação secretários no Comi-

tê do PMV
 � Apoio ao recebimento de veículos e equi-

pamentos do PMV – Faro e Oriximiná
 � Elaboração de Cadastro Ambiental Rural 

e capacitação de técnicos para elaboração 
de CAR

CONSELHOS MUNICIPAIS DE MEIO 
AMBIENTE
 � Criação conselho e fundo municipal de 

meio ambiente de Terra santa
 � Capacitação de 38 conselheiros: Função 

do conselho; Concessão florestal; Áreas 
Protegidas; ICMS Verde

SANEAMENTO
 � Elaboração diagnósticos e oficinas para o 

Plano Municipal de Saneamento de Ori-
ximiná, Faro e Terra Santa

AGENTES AMBIENTAIS COMUNITÁRIOS
 � 59 Agentes Ambientais Comunitários 

credenciados: 26 em Faro; 33 em Orixi-
miná

 � Planos de trabalho em elaboração

CAR

Resultado Indicador Meta 2017 LB Resultado 2017

CAR maior 80% % CAR 70%
Faro
50.76%

Faro
81.14%

Terra Santa
49.92%

Terra Santa
56.01%

Oriximiná
55.47%

Oriximiná
69.62%

Monitoramento mensal do desmatamento
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

• Capital Social
Foram 36 atividades ao 
todo, somando um valor de 

859.411,56 reais em 
2017.

• Quilombola
Foram 29 atividades o 
todo, somando um valor de 

769.467,02 reais em 
2017.

2016
Soma

de Valor Rótulos de Coluna

Rótulos de 
Linha

Capital
Social (R$)

Quilombolas
(R$)

Total Geral
(R$)

Comunicação 27.890,85 27.105,74 54.996,59
Consultor 124.270,93 86.031,90 210.302,83
Custos fixos 12.680,78 12.813,46 25.494,24
Internet 258,00 29.690,86 29.948,86
Logistica 227.996,80 346.661,86 574.658,66
Salários 270.109,14 270.109,14 540.218,28
Serviço - 4.882,76 4.882,76
Total Geral 663.206,50 777.295,72 1.440.502,22

2017
Soma

de Valor Rótulos de Coluna

Rótulos de 
Linha

Capital
Social (R$)

Quilombolas
(R$)

Total Geral
(R$)

Consultor 272.795,81 148.346,16 421.141,97
Custos fixos 54.841,05 38.451,41 93.292,46
Estagiários 7.086,30 18.406,15 25.492,45
Internet 14.732,64 56.925,42 71.658,06
Salários 271.212,90 190.369,82 461.582,72
Comunicação 51.999,95 74.316,50 126.316,45
Logistica 186.742,91 242.651,56 429.394,47
Total Geral 859.411,56 769.467,02 1.628.878,58
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PTS - 2016/2017 Orçado Total (R$) Realizado Total (R$)
Recursos Humanos 167.640,00 165.335,47
Finanças Públicas 126.000,00 141.562,58
Fortalecimento Capital Social 28.000,00 22.726,78
Despesas operacionais 145.100,00 140.814,23
Logística 68.900,00 72.661,88
Comunicação e Governança 40.208,00 27.020,84
Impostos (2% ISS + 7,6% COFINS) 61.152,00 61.152,00

Total Geral 637.000,00 631.273,78

PTS - 2017/2018 Orçado Total (R$) Realizado Total (R$)
Logística para Execução das Atividades 97.985,40 96.455,38
Encontros, oficinas, reuniões para desenvolvimento 
das atividades

107.886,10 106.206,00

Despesas operacionais e Recursos Humanos 397.186,00 398.198,00
Impostos (2% ISS + 7,6% COFINS) 64.041,50 64.041,50

Total Geral 667.099,00 664.900,88

2015 - 2016

Despesas MRN FUNDAÇÃO MOORE TOTAL
Recursos Humanos 35.746,88 116.516,18 152.263,06
Prestação serviços - PJ 143.390,67 5.753,92 149.144,59
Logística 391.262,45 129.895,00 521.157,45
Imposto 49.600,00
TOTAL 620.000,00 252.165,10 872.165,10

2016 - 2017

Despesas MRN FUNDO AMAZÔNIA TOTAL
Recursos Humanos 24.494,45 120.852,25 145.346,70
Prestação serviços - PJ 364.366,70 15.300,00 379.666,70
Logística 494.338,85 51.576,55 545.915,40
Imposto 76.800,00
TOTAL 960.000,00 187.728,80 1.147.728,80

2017 - 2018

Despesas MRN FUNDO AMAZÔNIA TOTAL
Recursos Humanos 24.118,37 249.153,06 273.271,43
Prestação serviços - PJ 236.226,13 37.795,81 274.021,94
Logística 358.996,48 59.170,00 418.166,48
Imposto 53.815,94 53.815,94
TOTAL 673.156,92 346.118,87 1.019.275,79
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OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2015 2016 / 
2030 2030

• Início do PTS: pactuações e 
diagnósticos

• Lançamento dos ODS

• PTS: Implementação 
das agendas, avaliação e 
monitoramento periódicos

• ODS: 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(os ODS) e suas 169 metas, bem 
como uma seção sobre meios de 
implementação e de parcerias 
globais, e um roteiro para 
acompanhamento e revisão

• PTS: Gestão territorial 
integrada, economia 
diversificada, com participação 
social efetiva

• ODS: Esses objetivos são 
integrados e indivisíveis, e 
mesclam, de forma equilibrada, 
as três dimenções do 
desenvolvimento sustentável: a 
econômia, a social e a ambiental. 
Eles deverão ser alcançados até 
o ano 2030

Uma estratégia de gestão integrada, conjugando 
um desenvolvimento territorial, inclusivo e 
sustentável, com os interesses do setor privado, 
considerando a preservação das culturas 
tradicionais e a conservação ambiental. Um 
modelo de gestão podendo ser replicado em 
outras regiões da Amazônia.
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Objetivo não contemplado pelo PTS:
ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura;

ODS 9: atuação da empresa;

16 objetivos 
contemplados;
Incidência em 
59 metas;
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LONG PLAN
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FRENTE
A.1 A.3 A.4

Formulação de Políticas 
Públicas

Qualidade nas finanças Publicas Governo Aberto

TÍTULO 
ROADMAP

A.1.1 A.3.1 A.4.1

Cartas de Serviço Código Tributário Política de transparência

V
IS

Ã
O

20
20

Construção de cartas de serviço 
e protocolos de atendimento 
para os 3 municípios do 
território nas áreas de saúde 
agricultura e saneamento

Revisão do código tributário 
dos 3 municípios do território, 
com foco na formalização 
de serviços eaumento de 
arrecadação da prefeitura

Desenvolvimento de política e 
implantação de mencanismos 
de controle social pela 
população dos 3 municípios do 
território

D
ET

A
LH

A
M

EN
TO

• Constituição de grupo de 
trabalho

• Revisão Código Tributário • Planos de trabalho para 
transparência

• Produção da carta de serviços • Plano de trabalho para 
implantação/adequações do 
código tributário

• Implantação de experiências 
piloto de transparência

• Lançamento das cartas de 
serviço

• Monitoramento plano de 
trabalho para implantação/
adequações do código 
tributário

• Sistematização de 
experiências de transparência

• Manual de implementação de 
mecanismos de controle

• Monitoramento plano de 
trabalho para implantação/
adequações do código 
tributário

• Encontros de divulgação

• Sistematização do código 
tributário
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FRENTE

B.1 B.1 B.1 B.2 B.2 B.3

Fortalecimento 
Institucional e 

Sustentabilidade

Fortalecimento 
Institucional e 

Sustentabilidade

Fortalecimento 
Institucional e 

Sustentabilidade

Empreendedorismo 
e Participação

Empreendedorismo 
e Participação

Gestão de 
Conselhos

TÍTULO 
ROADMAP

B.1.1 B.1.2 B.1.3 B.2.1 B.2.2 B.3.1

Regularização 
Jurídica, 

tributária, fiscal 
e documental

Captação de 
recursos

Programa Coleta 
Seletiva

Ferramentas de 
comunicação

Articulação de 
redes

Captação de 
recursos

V
IS

Ã
O

20
20

Fortalecimento 
institucional e 
regularização 
documental e 
fiscal para 100 
associações 
comunitárias 
distribuídas pelo 
território

Desenvolvimento 
de capacidade 
de mobilização 
de recursos para 
100 associações 
comunitárias 
distribuídas pelo 
território

Desenvolvimento 
de capacidade 
de comunicação 
institucional e 
mobilização para 
100 associações 
comunitárias 
distribuídas pelo 
território

Estruturação e 
dinamização de 2 
redes intersetoriais 
de defesa de direitos 
no território

Fortalecimento 
institucional e 
regularização 
documental 
e fiscal para 
3 conselhos 
municipais 
distribuídos pelo 
território

D
ET

A
LH

A
M

EN
TO

• Cadastramento 
dos associados

• Planos de 
captação

• Planejamento 
(Planos de ação)

• Produção de 
materiais de 
comunicação 
(textos, videos 
e páginas de 
internet

• Formação de 
redes (mulheres, 
jovens etc)

• Documentação 
Cartorial

• Regularização 
jurídica

• Projetos para 
captação

• Estudo de 
mercado

• Associações com 
ferramentas 
efetivas de 
comunicação

• Realização de 
campanhas ou 
ações coletivas

• Planejamento

• Regularização 
jurídica, fiscal e 
tributária para 
captação de 
recursos

• Financiamento 
coletivo

• Instrumentos de 
gestão 

• Gestão de 
fundos 
municipais

• Transparência 
financeira

• Gerenciamento 
de projetos
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FRENTE
C.1 C.2 C.2 C.3 C.4 C.5

Produtos 
Madeireiros

Produtos Não 
Madeireiros

Produtos Não 
Madeireiros

Turismo de base 
comunitária

Agricultura Familiar
Pecuária 

Sustentável

TÍTULO 
ROADMAP

C.1.1 C.2.1 C.2.2 C.3.1 C.4.1 C.5.1

Movelaria Castanha Copaíba Ecoturismo Merenda Escolar Pecuária 
Sustentável

V
IS

Ã
O

20
20

Estruturação de 
pólo moveleiro 
em Oriximiná, 
para produção de 
móveis a partir 
de madeira da 
concessão florestal

Fortalecimento 
e formação para 
cadeia da castanha 
no território

Fortalecimento 
e formação para 
cadeia da Copaíba no 
território

Estruturação 
da cadeia do 
ecoturismo, operado 
por moradores das 
comunidades do 
território

Efetivação do PNAE 
nos três municípios 
do território, 
com agricultores 
locais fornecendo 
produtos para a 
merende escolar do 
município

Implantação 
de experiência 
de pecuária 
sustentável 
em ao menos 
xx fazendas, 
distribuídas pelas 
três municípios do 
território

D
ET

A
LH

A
M

EN
TO

• Destinação área • Plano de 
Negócios

• Inventário • Plano de uso 
público

• Diagnóstico de 
gargalos

• Diagnóstico da 
pecuária em 
Oriximiná

• Organização 
Social

• Inscrição Origens 
do Brasil

• Plano de Manejo 
Copaíba

• Capacitação de 
operadores

• Piloto SAF • Implantação de 
piloto

• Plano de 
negócios

• Estudo de cadeia • Capacitação 
técnica

• Experiência piloto 
de ecoturismo de 
base comunitário

• Implantação 
UBAs

• Formação de 
mão de obra

• Capacitação 
Técnica

• Modelagem de 
Negócio

• Origens do Brasil • Experiência 
de escala de 
ecoturismo de 
base comunitário

• Editais de compra 
de alimento local

• Implantação de 
piloto II

• Polo Moveleiro • Implantação da 
governança

• Desenvolvimento 
de comunicação do 
empreendimento

• Efetivação de 
compras públicas

• Melhoramento 
socioeconômico 
de empregados

• Compra Matéria 
Prima

• Comercialização • Comercialização

• Certificações

• Comercialização
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FRENTE

D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6

Fortalecimento 
SEMMAS

Programas 
Municípios 

Verdes (PMV) e 
Sustentáveis

Estruturação de  
Conselhos e Fundos

Plano Diretor e de 
Saneamento

Concessão 
Florestal

Frente Agentes 
Ambientais

TÍTULO 
ROADMAP

D.1.1 D.2.1 D.3.1 D.4.1 D.5.1 D.6.1

Fortalecimento 
SEMMAs PMV Conselhos de Meio 

Ambiente
Plano de 

Saneamento
Concessão 
Florestal

Agentes 
Ambientais

V
IS

Ã
O

20
20

Desenvolvimento 
das capacidades 
de licenciamento 
ambiental nas 
secretarias 
municipais dos 
trës municípios do 
território

Implantação 
do programa 
municípios verdes 
nos três municípios 
do território, 
garantindo o 
alcance de metas 
de controle do 
desmatamento 
e elaboração 
do cadastro 
ambiental rural das 
propriedades

Fortalecimento 
institucional e 
regularização 
documental e fiscal 
para 3 conselhos 
municipais de meio 
ambiente

Elaboração e 
acompanhamento 
da implantação 
de planos de 
saneamento para os 
três municiípios do 
território

Efetivação da 
utilização dos 
recursos gerados 
pela concessão 
florestal nos três 
municípios do 
território

Comunidades 
ribeirinhas 
atuando 
efetivamente na 
gestão ambiental 
de seus territórios

D
ET

A
LH

A
M

EN
TO

• Diagnóstico 
Empreendimentos

• Pacto local • Atualização dos 
CMMA

• Planos municipais 
de saneamento 
elaborados e 
promulgados

• Lei ICMS Verde • Elaboração 
e teste da 
metodologia

• Capacitação 
novo sistema de 
licenciamento 
SEMAS

• GT Municipal • Capacitação 
conselheiros

• Planos de 
concessão 
royalties/
recursos madeira

• Realização de 
capacitação

• Revisão de código 
tributário

• Taxa de 
desmatamento

• FMMA • Planos de 
concessão 
benefício social/
indicador A3

• Planos de 
trabalho

• Capacitação de 
técnicos

• CAR • Aplicação 
recursos de 
concessão

• Registro de 
monitoramento

• Revisão de marcos 
regulatórios da 
gestão ambiental 
nos municípios

• Prestação 
de contas na 
aplicação dos 
recursos

• Formalização de 
fluxos de controle 
da governança 
ambiental do 
município
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FRENTE
E.1 E.2 E.2

Fortalecimento Institucional e 
Sustentabilidade Quilombola

Gestão Territorial Quilombola Gestão Territorial Quilombola

TÍTULO 
ROADMAP

E.1.1 E.2.1 E.2.2

Fortalecimento 
Institucional associações 

quilombolas
Plano de Vida Fundo Quilombola

V
IS

Ã
O

20
20

Fortalecimento institucional 
e regularização documental 
e fiscal para 9 associações 
comunitárias quilombolas 
doterritório

Elaboração e apoio ao 
monitoramento de 8 planos 
de vida para as comunidades 
quilombolas do território

Estruturação de governança 
de fundo para gestão 
compartilhada de recursos 
oriundos de atividades 
econômicas desenvolvidas em 
territórios quilombolas

D
ET

A
LH

A
M

EN
TO

• Documentação Cartorial; 
Associação - 9; Estatuto 
registrado, ata de eleição 
atualizada; Verificação 
Documental

• Elaboração do plano de Vida; 
Associação/Território - 8; 
Plano de vida documento; 
Verificação Documental

• Desenho colaborativo 
da governança do 
programa; Associação 
- 9; Documentação do 
planejamento dos fundos; 
Verificação Documental

• Habilitação Contábil; 
Associação - 9; “CND federal 
emitida Conta bancária 
sem restrição”; Verificação 
Documental

• Plano de vida em 
implantação; Associação/
Território - 8; Registros de 
processos de monitoramento 
do plano de vida dos 
territórios; Registro de 
processo (relatório)

• Seleção da Instituição gestora 
do(s) Fundos; Instituição 
gestora - 1; Termo de 
colaboração; Verificação 
Documental

• Plano Estratégico; Associação 
- 9; Plano estratégico da 
Associação elaborado; 
Verificação Documental

• Formalização das regras 
de utilização dos fundos; 
Associação/Território 
- 1; Documentação do 
planejamento dos fundos; 
Verificação Documental

• Plano Estratégico em 
implantação; Associação - 9; 
Registros de processos de 
monitoramento do plano 
estratégico da associação; 
Registro de processo 
(relatório)

• Formalização do Fundo; 
Instituição gestora - 1; 
Documentação de aplicação 
dos recursos para as 
9 carteiras do fundo; 
Verificação Documental
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FUNDO QUILOMBOLA
Estrutura

ORGANIZACÕES EXECUTORAS
DE PROJETOS, 

PRESTADORES DE SERVICO

INSTITUIÇÃO
GESTORA

FUNDO
TERRITORIAL
QUILOMBOLA

Representantes

PLANO DE VIDA

ASSOCIACÃO 
DE TERRITÓRIO

ElaboraçãoOrienta decisão

Seleção
contratação

Recursos �nanceiros

Elaboração, orientação
ou tomada de decisão 

Prestação de serviço
ou apoio técnico

Legenda

CONSELHO
DELIBERATIVO

DO FUNDO
TERRITORIAL

COMUNIDADES

Ordenamento
de despesas

Apoio
Técnico

Podem
contratar
serviços e
pessoas

Ações a
serviço da

comunidade

Repasses
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Dezembro e Janeiro:
Apresentação das 
instituições para as 
lideranças

Março:
Escolha da instituição 
gestora pelas 
comunidades - 
FUNTEC

Fundo Quilombola 
funcionando com 
projetos pilotos com 
apoio da USAID

Etapas

Próximos passos

Janeiro a Abril:
Reuniões de apresentação 
do plano de vida e do fundo 
quilombola. Definição do 
modelo de governaça em 
conjunto com as comunidades

Maio a Julho:
Reuniões e assinatura do 
consentimento prévio nos 
territórios

Julho à Novembro:
Negociações com 3 possíveis 
instituições gestoras: Sitawi, 
Funbio e Funtec

Implantação do 
dispositivo e formação 
das comunidades

Estudo sobre 
planos de gestão 
e mecanismos 
financeiros, análise 
comparativa de 
fundos existentes

Reunião entre FUNTEC 
e comunidades para 
elaboração do manual do 
fundo quilombola

2016

2017

2018

2º
Semestre

2018
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Em Faro a Revisão do 
Plano Diretor foi feita em 
conjunto com o Programa 

Territórios Sustentáveis, foi 
tranquilo o processo. Se não 
fosse a participação do PTS, 

teríamos dificuldade em 
começar.

Gilson da Costa 
Guimarães

Secretário de Urbanismo e 
Meio Ambiente de Faro

Para nós quilombolas, os projetos e programa que 
possibilitam contribuir para o desenvolvimento 

e conhecimento do povo quilombola são de suma 
importância para o nosso desenvolvimento na sociedade. 

O programa de estágio nos possibilita ter mais 
conhecimento e experiências práticas, além de mostrar a 
realidade dos quilombolas, compreendendo melhor seus 
territórios, sua cultura e principalmente o seu cotidiano. 

Portanto, é muito importante aproveitar as oportunidades 
de crescimento e desenvolvimento oferecidos durante 

o programa de estágio, pois proporciona um novo 
olhar para as comunidades quilombolas sabendo quais 

são seus direitos, seus deveres, suas necessidades e 
comprometimento com a sociedade. E com isso podendo 
ajudar jovens que precisam estudar, oferecendo uma vida 

mais digna para suas família.

Gabriela Cardoso Almeida
Estagiária da ARQMO 

DEPOIMENTOS
Para mim o PTS foi de suma importância, pois o 
conhecimento que o programa trouxe colaborou 

para o desenvolvimento do município. Além 
disso, através da juventude, proporcionou o 

diálogo de temas relevantes melhorando a vida 
pública do município. O maior impacto positivo 

que o PTS trouxe foi que auxiliou o trabalho 
em cima do plano diretor municipal que por 

sinal já foi implementado. E agora já está sendo 
disseminado no grupo do Conselho Municipal 

da Cidade.

Antônio Lourenço 
Conselho Municipal da Cidade de Terra Santa
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O PTS para mim é uma mão direita sempre 
ali nos apoiando e nos proporcionando 

idéias e conhecimentos novos que podem 
nos ajudar muito a construir uma vida 

melhor futuramente. Isso para mim é um 
privilégio imenso, porque através do PTS já 
realizamos trabalhos maravilhosos como o 

ODK e o Google Terra. Todos esses trabalhos 
foram uma experiência excelente, que 

consequentemente podem nos beneficiar de 
alguma forma. Portanto, gostaria de agradecer 

a todos os envolvidos e dizer que sou 
muitíssima grata por ter o PTS ao nosso lado 

nessa luta em busca de um futuro melhor!

Caroline Colé
Jovem participante das inciativas com tecnologia

Pudemos conhecer as associações, as lideranças e 
com isso aprendemos mais sobre qual é a função 

de cada um deles. Além disso, os cursos vão 
beneficiar muita gente porque podemos levar para 
o nosso cotidiano. Através da Pastoral poderemos 

ajudar outros jovens com esse conhecimento. 
Vamos poder divulgar nossas ações, firmar 

parceria com as associações para que elas ajudem 
na divulgação.

Através do PTS tivemos acesso a uma série de 
oficinas de comunicação em que podemos tirar 

proveito de muitas coisas. Conseguimos aprender 
como elaborar um roteiro, um bom vídeo, e vamos 

pegar essas informações e trazer para nosso 
cotidiano e para a Pastoral da Juventude.

Jônia e Egner
 Pastoral da Juventude







Fale conosco

Escritório:
SANTARÉM

Avenida São Sebastião, 580 – salas 101 e 103 Bairro: Santa Clara
Fone (escritório de Santarém): (93) 3522-4576

Email: contato@territorios-sustentaveis.org
Site: http://www.territoriossustentaveis.org.br
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R E A L I Z A D O R E S

Territorios 
Sustentaveis
GESTÃO INTEGRADA NA AMAZÔNIA

Prefeitura de
Oriximiná

Prefeitura de
Faro

Prefeitura de
Terra Santa

www.territoriossustentaveis.org.br

BAIXE NOSSO APP

/ProgramaTerritoriosSustntaveis @TerritoriosSustentaveis
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