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I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INOVADORAS NA GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

OBJETIVO

Realização de diagnóstico e oficinas de manejo do 
açaí, com entrega de kit de EPI, oficinas de 
organização social- associativismo e cooperativismo, 
gênero, biojóias e artesanato, produção de 
cosméticos e repelente a base de óleo de andiroba e 
oficinas caboclas- visando a sensibilização e 
capacitação dos beneficiários da RESEX, a geração 
de renda, a maior participação social nos processos 
de gestão e maior interação com os demais atores 
envolvidos na região do Marajó.

DESENVOLVIMENTO

A atividade foi fruto de uma “gestão compartilhada” 
entre o ICMBio – RESEX Mapuá e RESEX Terra 
Grande-Pracuúba, CNS, GIZ, EMATER e IDEFLOR, 
com a realização de planejamento conjunto das 
instituições, visando otimizar os recursos disponíveis 
e alcançar o maior número possível de comunidades.

As atividades eram realizadas principalmente 
durante as atividades do ICMBio na Unidade, com a 
participação dos parceiros, aproveitando assim a 
mobilização e a logística da viagem. Durante os 
diagnósticos, foi possível identificar as necessidades 
específicas de cada comunidade e destinar as 
oficinas mais adequadas para cada realidade.

O projeto teve uma duração de 2 anos, sendo que a 
cada semestre era realizada uma reunião de 
planejamento das ações e trimestralmente eram 
realizadas as reuniões de monitoramento para 
avaliar  os resultados, os problemas e os êxitos.

RESULTADOS

Reestruturação da Associação de Moradores da 
RESEX Mapuá - AMOREMA, com quitação de 
pendências de documentos e organização dos 
associados, assim como outras associações dentro 
da RESEX, fortalecendo a autonomia das mesmas; 
Acesso ao PNAE, por meio da AMOREMA, para 
produtos da agricultura familiar, entrada em projetos 
e editais; Maior inserção social do grupo de mulheres 
na UC, com organização para criação de uma 
associação e vendas de produtos de cosméticos e 
artesanatos; Produtos vendidos com a logo (marca)  
da UC; Implementação de hortas comunitárias para 
segurança alimentar. Todas essas atividades tiveram 
impacto positivo para a geração de renda e 
valorização das comunidades.

 GERAÇÃO DE RENDA E VALORIZAÇÃO SOCIAL

Oficina de cosméticos Produtos produzidos nas oficinas de cosméticos

Kits de EPI para o manejo  de açaí Oficinas cabocals

Imagem com destaque de localização da  UC


