
Atividades Data Responsável Resultados Esperados Parcerias Detalhamento e observações

Realizar o 29.º Encontro do FFSP - local à definir à definir SecEx 29.º Encontro realizado à definir

Realizar o 30.º Encontro do FFSP - local à definir à definir SecEx 30.º Encontro realizado à definir

Realizar o 31.º Encontro do FFSP - local à definir à definir SecEx 31.º Encontro realizado à definir

Participar dos eventos e atividades do Diálogo Nacional conforme 

demanda
Sob demanda

SecEx + 1 

representante 

Participação nos eventos e 

atividades do DF
SE-DF

 Secretaria Executiva é membro do Comitê Executivo; No encontro anual é desejável que mais um 

representante das OSC do FF-SP participe. 

Participar (Secretaria Executiva ou outro membro que tiver interesse), 

sempre que possível e trazer informações para o fórum, de eventos de 

parceiros e outras redes como FSC Brasil, NGP, Coalizão pelo Clima e 

LUD

Sob demanda

SecEx e/ou outro 

membro que tiver 

interesse

Integração do FF-SP com outras 

redes e instituições com mesmos 

interesses

à definir
Membros do fórum já participam do FSC e mantém estreito relacionamento com a equipe, trazendo os 

temas do FSC para o fórum sempre que adequado; Membros do fórum, sempre que possível vem 

participando dos eventos relacionados com o NGP, Coalizão e LUD

Promover a interação com outros setores e divulgar o Diálogo Florestal à definir SecEx
Integração do FF-SP com outros 

setores
à definir

um catalizador de outras iniciativas também; pensar a dimensão que queremos para o seminário: área 

focal ou estado de São Paulo com uma visão político-estratégica?

Proposição e inclusão de temas: podem ser propostos e inseridos à 

partir de manifestação do interesse dos membros e aprovação pela 

plenária.

sob demanda Todos
Temas de interesse do FFSP 

incluidos

Histórico dos temas abordados nos encontros: 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; 2016: Paisagem, Água e Biodiversidade com 

foco na Bacia do Rio Do Peixe e região da Cuesta ; Plano Municipal da Mata Atlantica; Revisão do Padrão 

FSC

Bacia do Peixe

Sugestão de ações locais definir Fibria/GCE/ACVP Sec. Ex
Ações no Vale do Paraíba estimulando a retomada da tabela de conexões e sugestão para o Lincoln 

apresentar esse resultado para a nova gestão municipal

Encontro de monitoramento no final de 2017 definir
SecEx/Fibria/GCE/AC

VP

replicar o 25o encontro de 2016 no final de 2017 para monitoramento e incentivo de continuidade das 

conexões

Região da Cuesta

Reunião no IPEF para divulgação do histórico de projetos, ações e 

resultados na região na busca de ampliação da participação de outras 

instituições

à definir Itapoty/Suzano Sec. Ex. Propor ao IPEF a realização dessa apresentação

à definir Itapoty/Suzano Sec. Ex. Seminário nos moldes do 25o encontro realizado no Vale do Paraíba

PAISAGEM, ÁGUA, BIODIVERSIDADE = DIÁLOGO SOBRE O MANEJO DE ECOSSISTEMAS

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

Temas prioritários para 2017: 

Ecossistema nas áreas focais; Monitoramento das Diretrizes do FF-SP; CAR/PRA; Javali; Informes e 

planejamento. Os temas de cada encontro deverão ser decididos no encontro anterior e/ou por e-mail

Fóruns locais em área focais (croqui "Áreas Focais do FF-SP") buscando interação com outros setores; acompanhamento do projeto Corredores do Vale do Paraíba e NGP. Os fóruns locais serão 

geridos pelas instituições membros do FF-SP envolvidas naquela localidade e espera-se que haja engajamento para que as ações de diálogo, busca de conexões com outras instituições e setores e 

interação continuem independentemente da plenária e/ou secretaria executiva, está última poderá apoiar as atividades realizadas pelos fóruns locais.

P L A N O    D E     A Ç Ã O    2 0 1 7    D O    F F S P - pré-

proposta a ser adaptada pela atual Sec. Ex e 

aprovada pela plenária                                                                                                               

DETALHAMENTO     DOS     TEMAS



Alto Paranapanema/Serra Paranapiacaba

Definir ações a serem realizadas à definir

Pró-Muriqui, 

Instituto Refloresta, 

Klabin, Fibria e 

Suzano

Sec. Ex.

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

definir Empresas

Conhecimento das ações 

implementadas pelas empresas 

em decorrência das diretrizes do 

FFSP

Sec. Ex

Inserir na pauta de um encontro a apresentação das empresas que devem mostrar as ações relativas as 

diretrizes; organizar visita com foco neste tema tendo duas possibilidades i.  uma empresa sedia este 

encontro e realiza a visita em suas áreas; ii. Após as apresentações a plenária escolhe a empresa que quer 

visitar e a visita é feita em outro momento; Sugeriu-se também a apresentação dos relatórios de 

sustentabilidade das empresas

Trazer informações sobre os Planos Municipais da Mata Atlantica no 

Estado de São Paulo
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

DIRETRIZES SOCIOAMBIENTAIS

PLANOS MUNICIPAIS DA MATA ATLANTICA



Trazer informações para atualização sobre a implantação do CAR / PRA 

no Estado de São Paulo
definir Sec. Ex

Atualização e troca de 

conhecimento sobre o CAR/PRA
SEMA SP

Existe um movimento de acompanhamento da regulamentação no estado de São Paulo, o +Florestas e a 

principalmente, nivelar o conhecimento; Sugere-se convidar Helena Carrascosa da Sec. Meio Ambiente 

para falar do assunto

Atualização sobre o controle/manejo de Javalis no Estado de São Paulo Sec. Ex

Atualização e troca de 

conhecimento sobre o 

controle/manejo de Javalis

SEMA SP

Trazer para dentro do diálogo informações sobre a situação de manejo da espécie - Convidar a SEMA SP 

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

SP (sugestão); também viu-se que há uma conexão com Biodiversidade e sugere-se resgatar o GT 

Biodiversidade;

Acompanhar e representar o FF-SP no Grupo Executivo das AAVCs e 

manter o FF-SP informado sobre tema.
constante

Daniel Venturi - 

WWF Brasil

FF-SP informado sobre as 

atividades em relação às AAVCs e 

apto a contribuir quando for 

necessário

Acompanhar e manter a plenária informada sobre o Plano de Manejo 

da APA Botucatu
constante Itapoty/Florestar

FF-SP informado sobre o Plano de 

Manejo da APA Botucatu

Pacto para Restauração da Mata Atlantica e outros setores
Sec. Ex definir como trabalhar

Sec. Ex definir como trabalhar

Áreas protegidas privadas Sec. Ex definir como trabalhar

Sec. Ex
consideramos que a divisa de São Paulo não tem empreendimentos florestais, mas a ideia do intercambio 

ainda é interessante. 

ICMS ECOLÓGICO constante Lincoln (GCE)

FF-SP informado sobre o 

andamento das articulações para 

atualização do ICMS Eco no 

Estado de SP

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

AAVC constante
Daniel Venturi - 

WWF Brasil

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 do projeto.

TEMAS PARA DEIXAR NO RADAR

Plano de Manejo da APA Botucatu - regras sobre uso de agrotóxico e plantio de transgênicos

AAVC

CAR / PRA

JAVALI

OUTROS TEMAS SUGERIDOS



Atividades Prazo Responsável Resultados Esperados Parcerias Detalhamento e observações

Identificar e convidar atores estratégicos para participação no FFSP Constante SecEx e plenária
Aumentar e qualificar a 

participação

A secretaria executiva irá estimular a indicação de organizações da sociedade civil pela plenária e fazer os 

encaminhamentos para novas inclusões conforme RI.

Incluir todos os participantes dos encontros no grupo virtual Constante Sec. Ex

Ampliar a divulgação das 

atividades do fórum e mantê-lo 

aberto à participações

A cada encontro, inserir no grupo virtual e-mails registrados na lista de presença.

Atividades Prazo Responsável Resultados Esperados Parcerias Detalhamento e observações

Mobilizar assessorias de imprensa institucionais para 

dilvulgação/publicação dos releases referentes as atividades do FF-SP
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.

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

Já participa: FSC-Brasil; Plataforma NGP; Coalizão, LUD

Influenciar políticas públicas 

Comunicação

Qualificar a participação das instituições


