PLANO DE

AÇÃO 2016 DO FFSP

Promover sinergia entre OSCs e empresas visando o desenvolvimento de ações e práticas socioambientais em suas áreas de abrangência e influência bem como funcionar como fórum hábil à
resolução de conflitos
Atividades

Data

Responsável

Resultados Esperados

Parcerias

Realizar o 25.º Encontro do FFSP - São Francisco Xavier, São José dos
Campos, SP.

dois dias
entre 28/03 a
01/04

SecEx

25.º Encontro realizado

ACVP/Fibria/GCE

Realizar o 26.º Encontro do FFSP - local à definir

final de maio

SecEx

26.º Encontro realizado

à definir

Realizar o 27.º Encontro do FFSP - local à definir

à definir

SecEx

27.º Encontro realizado

à definir

Sob demanda

SecEx + 1
representante

Participação nos eventos e
atividades do DF

SE-DF

Todos

Temas de interesse do FFSP
incluidos

Participar dos eventos e atividades do Diálogo Nacional conforme
demanda

DETALHAMENTO

DOS

Detalhamento e observações

Jaguari; Diálogo intersetorial; Informes e planejamento.
Encontros multitemáticos: Monitoramento das Diretrizes do FF-SP; Pl. Mun. MA; CAR/PRA; Javali; Avanços na
Bacia do Jaguari, Rio Novo e outra se houver; Informes e planejamento. Os temas de cada um deverá ser
decidido no encontro anterior e/ou por e-mail
Secretaria Executiva é membro do Comitê Executivo; No encontro anual é desejável que mais um
representante das OSC do FF-SP participe.

TEMAS

Proposição e inclusão de temas: temas podem ser propostos e inseridos
à partir de manifestação do interesse dos membros e aprovação pela
sob demanda
plenária.

Histórico dos temas: 2013: CAR; Protocolo Agroambiental; Controle de Javalis; Corredores Ecológicos com
foco no Corredor do Vale do Paraíba; ICMS Ecológico; 2014: Agrotóxicos e trangenicos na APA Botucatu; Lei
do PRA de SP; Crise de água (sugestão Giovana TNC); 2015: Agrotóxicos e trangenicos na APA Botucatu;
Acompanhamento do Corredor Ecol. do Vale do Paraíba; Acompanhamento da iniciativa NGP (WWF); AAVC

PAISAGEM, ÁGUA, BIODIVERSIDADE = DIÁLOGO SOBRE O MANEJO DE ECOSSISTEMAS
Bacia do Jaguari
Reuniões locais para análise de mapas e mobilização de outros setores
e atores da área
Apoio na organização do XXV Encontro e visita técnica
Bacia do Rio Novo
Reuniões locais para análise de mapas e mobilização de outros setores
e atores da área
Planejamento de atividades e reporte para a plenária em encontro

Participação no encontro do NGP

Jan/Fev

Fibria/GCE/ACVP

Mar

SecEx/Fibria/GCE/AC
VP

Jan/Fev
Mar

Sec. Ex

Reunião/oficina de mapas local na última quinzena de janeiro / 1a de fevereiro; considerar situação das
AAVCs na bacia
Planejamento da vistia técnica; mobilização de participantes locais; ajuda na definição do local; considerar
situação das AAVCs na bacia

Itapoty/Eucatex/Suz
ano
Itapoty/Eucatex/Suz
ano

Reunião/oficina de mapas local na última quinzena de janeiro / 1a de fevereiro
Informar a plenária no XXV Encontro sobre o andamento do trabalho

01 a 05 de
Mar

Sec Ex e outros

maio

Empresas

Conhecimento das ações
implementadas pelas empresas
em decorrência das diretrizes do
FFSP

Sec. Ex

30' de apresentação cada empresa baseada na implantação das diretrizes, desafios e melhorias; diálogo
sobre a implantação das diretrizes com a plenária; identificação de possibilidades de melhoria e ajustes para
as diretrizes

maio

Sec. Ex

Troca de conhecimento sobre os
Planos municipais do Meio
Ambiente

SOS MA

Convidar a SOS MA para apresentar os trabalhos que vem sendo feitos para implantação dos Planos
Municipais da Mata Atlantica

Se possível levar experiencia dos traalhos locais (Jaguari, Rio Novo)

DIRETRIZES SOCIOAMBIENTAIS
Monitorar a implantação das diretrizes socioambientais de relação com
a comunidade do entorno e de fomento por parte das empresas
através de apresentações na plenária

PLANOS MUNICIPAIS DA MATA ATLANTICA
Trazer informações sobre os Planos Municipais da Mata Atlantica no
Estado de São Paulo

CAR / PRA
Seminário de atualização sobre a implantação do CAR / PRA no Estado
de São Paulo

2o semestre

Sec. Ex

Atualização e troca de
conhecimento sobre o CAR/PRA

SEMA SP

Convidar a SEMA SP para apresentar os trabalhos que vem sendo feitos para implantação dos do CAR/PRA

2o semestre

Sec. Ex

Atualização e troca de
conhecimento sobre o
controle/manejo de Javalis

SEMA SP

Convidar a SEMA SP para apresentar os trabalhos que vem sendo feitos para controle e manejo dos Javalis
ferais no estado de SP

constante

Daniel Venturi WWF Brasil

FF-SP informado sobre as
atividades em relação às AAVCs e
apto a contribuir quando for
necessário

JAVALI
Seminário de atualização sobre o controle/manejo de Javalis no Estado
de São Paulo

AAVC
Acompanhar e representar o FF-SP no Grupo Executivo das AAVCs e
manter o FF-SP informado sobre tema.

Plano de Manejo da APA Botucatu - regras sobre uso de agrotóxico e plantio de transgênicos
Acompanhar e manter a plenária informada sobre os trabalhos do GT
(CONSEMA)

constatnte

Itapoty/Florestar

FF-SP informado sobre os
trabalhos do GT

ADAPTAÇÃO DOS PADRÕES NACIONAIS DE CERIFICAÇÃO FSC
Manter a plenária informada sobre os trabalhos do CDP-FSC

1o semestre

Associados FSC
Contribuição do FF-SP para a
membros do Fórum atualização dos padrões efetivada

Engajar os membros do FF-SP na consulta pública

1o semestre

Associados FSC
Contribuição do FF-SP para a
Sec Ex do FSC Brasil
membros do Fórum atualização dos padrões efetivada

Sec Ex

TEMAS PARA DEIXAR NO RADAR
ICMS ECOLÓGICO

constante

Lincoln (GCE)

AAVC

constante

Daniel Venturi WWF Brasil

FF-SP informado sobre o
andamento das articulações para
atualização do ICMS Eco no
Estado de SP
FF-SP informado sobre as
atividades em relação às AAVCs e
apto a contribuir quando for
necessário

Sec. Ex

Manter o FF-SP informado sobre o andamento dos trabalhos.

Sec. Ex

Manter o FF-SP informado sobre o andamento do projeto.

Qualificar a participação das instituições
Atividades

Responsável

Resultados Esperados

Constante

SecEx e plenária

Aumentar e qualificar a
participação

Reconvidar instituições levantadas no XXIV Encontro de 2015

1o trimestre

Sec. Ex

Incluir todos os participantes dos encontros no yahoogroups

Constante

Sec. Ex

Ampliar a divulgação das
atividades do fórum e mantê-lo
aberto à participações

Prazo

Responsável

Resultados Esperados

Parcerias

Detalhamento e observações

constante

Plenária

Atividades do FF-SP divulgadas

Sec. Executiva

A Secretaria Executiva ou própria acessoria de imprensa das empresas e OSC elaborarão os releases para
serem publicados visando maior divulgação do fórum e suas atividades.

Prazo

Responsável

Resultados Esperados

Parcerias

Detalhamento e observações

Propor, analisar e aprovar proposições para os órgãos competentes

Constante

Plenária

Proposições elaboradas

Sob demanda

Mapear e atuar em outros fóruns e instâncias de interesse incluindo
eventos

Constatnte

Sec Executiva e
membros da
plenária

Atuação em outros fóruns,
instâncias e eventos de interesse;
Mapeamento realizado/efetuado

FSC-Brasil e Consulta Pública para adaptação dos padrões nacionais; Grupo Consultivo AAVC; Plataforma
NGP

Identificar e convidar atores estratégicos para participação no FFSP

Prazo

Parcerias

Detalhamento e observações
A secretaria executiva irá estimular a indicação de organizações da sociedade civil pela plenária e fazer os
encaminhamentos para novas inclusões conforme RI.

GCE, IBÁ/Florestar

IPE - reforçar convite com auxílio da Camila (GCE); WRI - entrar em contato com Aurélio Padovezi;
Empresas atuantes no Estado de São Paulo - à partir de informações (empresas/contatos/área em SP)
fornecidas pelo IBÁ; SOS MA - solicitar indicação de representante (Mariana, Areta) e convidá-los para
apresentar os trabalhos com os Pl. Mun. MA no XXVI Encontro; Biofílica - Contatar Plínio Ribeiro

A cada encontro, inserir na lista do yahoogroups os e-mails registrados na lista de presença.

Comunicação
Atividades
Mobilizar assessorias de imprensa institucionais para
dilvulgação/publicação dos releases referentes as atividades do FF-SP

Influenciar políticas públicas
Atividades

