RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA
Projeto: Planejamento estratégico do Plano de Manejo do PESI
Proponente: IABS
Local: Conceição do Mato Dentro / MG
Responsável Técnico: Renata Fonseca

O projeto “Planejamento estratégico do Plano de Manejo do PESI” propõe a realização de três
oficinas em seu momento de Construção do Zoneamento e da Zona de Amortecimento do
Parque Estadual.
No mês de abril foram realizadas as três oficinas, sendo no dia 10/04 a oficina com os
pesquisadores, e nos dias 14/04 e 15/04 as oficinas com as comunidades de Candeias e
Tabuleiro, respectivamente. A equipe Semente, representada por Aline Resende e Renata
Fonseca, estiveram presentes na oficina com os pesquisadores, e na oficina com a
comunidade.
A oficina realizada com os pesquisadores contou com a presença de representantes do IABS e
do IEF, representantes da Unidade de Conservação, bem como participantes do diagnóstico do
plano de manejo realizado em 2015, representados pela Universidade Federal de Minas Gerais
- UFMG e Universidade Federal de Viçosa - UFV.
Em um primeiro momento foi realizada a apresentação de todos os participantes em uma
roda, onde cada um deles citou o que espera do Plano de Manejo, e em um segundo momento
foi realizado a construção do propósito da Unidade de Conservação.

Posteriormente, em cinco grupos de cinco integrantes, foram elencadas as fragilidades e as
potencialidades do PESI, com intuito de realizar a construção de um plano de ação para os
desafios de gestão.

Por fim, foi realizado um nivelamento para definição das Zonas, com a sobreposição de mapas
temáticos, indicando as especificidades, usos e vocações.
Já a oficina com a comunidade foi realizada em dois dias, primeiramente com a comunidade
de Candeias, e no segundo dia com a Comunidade de Tabuleiro.
Ao questionar o projeto sobre a realização de duas oficinas, se uma seria continuidade da
outra, ou se elas teriam conteúdos idênticos, a equipe do IABS explicou que as oficinas seriam
iguais e que seriam realizadas separadamente em dois dias e em locais diferentes apenas para
conseguir maior representatividade e maior participação das comunidades locais. Com essa
justificativa e diante de disponibilidade, a equipe Semente esteve presente apenas na oficina
realizada em Tabuleiro.
Essa oficina contou com a participação de diversos atores da comunidade, além de
representantes do IEF, da Brigada de Incêndio, e também com representantes do parque.
Em um primeiro momento houve a apresentação dos participantes, e a explanação do que
seria realizado no dia, junto a uma explicação do que seria a realização do Plano de Manejo.

O segundo momento foi realizado em grupo, sorteado aleatoriamente, onde havia cinco
moderadores (representantes do IABS) para auxiliar na discussão. Foram definidos temas de
discussão e sugeridos pela comunidade diversas ameaças e forças locais.

Ao final, foi discutido em conjunto o que a comunidade sugere ser realizado para aliviar as
ameaças citadas por eles mesmos.

Segundo a equipe do IABS, o objetivo destas oficinas é construir o Planejamento com a
participação das comunidades e dos conhecedores locais.
Os três encontros foram realizados com intuito de compartilhamento e nivelamento das
informações para a construção do Planejamento Estratégico do PESI. Em todos eles foram
abordadas fragilidades e potencialidades locais, bem como perguntas estratégicas para a
gestão.
Por fim, pode-se observar que o projeto está caminhando conforme previsto, e tem uma
equipe desenvolvendo todas as atividades necessárias para que se chegue aos resultados
esperados em sua proposta.

Sem mais,
Belo Horizonte, 23 de abril de 2018.

