
Proposta de estruturação de 
Plano de Trabalho para projeto de 

construção de Agendas 21 Locais 



Introdução 
A Agenda 21 é um instrumento de planejamento para a construção
de sociedades sustentáveis em diferentes bases geográficas, que
articula projetos integrados de proteção ambiental, justiça social e
eficiência econômica.
A Agenda 21 Local é o processo de planejamento participativo que
envolve a criação de um Fórum de Agenda 21, composto por
governo e sociedade civil, que se torna responsável pela construção
e implantação do Plano Local de Desenvolvimento Sustentável
(PLDS) do município.
No PLDS, que pode destacar um ou mais temas da Agenda 21
conforme o grupo que inicia a sua construção, também são
definidos os meios de implementação de seus projetos e ações e as
responsabilidades de cada setor/instituição envolvido.



Modelos utilizados
(Tietê/Comperj)



Diagnóstico
Dos 15 municípios abrangidos (integral ou parcialmente) pelo Comitê do Guandu,
nenhum possui Plano Local de Desenvolvimento Sustentável de Agenda 21 concluído.
Ou seja, não há um plano de desenvolvimento sustentável que tenha sido definido por
colegiado participativo nesses municípios. Mangaratiba e Barra do Piraí estão em fase
de mobilização para os novos Fóruns. Paracambi, Mendes, Nova Iguaçu e Rio Claro
têm Fóruns inativos. Apenas Miguel Pereira tem Fórum estabelecido. A situação é
diferente em outras bacias sendo a da Baía de Guanabara a que mais possui nove
municípios com Agendas 21 estruturadas, com PLDS sendo implementados.
Por outro lado, acreditamos que existe a necessidade de fortalecer o Comitê no
âmbito municipal. Nesse sentido, nossa proposta é que a construção das Agendas 21
Locais à partir do Comitê de Bacia pode dar visibilidade e fortalecer as ações do
Comitê nos municípios.



Mangaratiba Mobilização
Itaguaí Sem iniciativa
Seropédica Sem iniciativa
Queimados Sem iniciativa
Engenheiro Paulo de Frontin Sem iniciativa
Japeri Sem iniciativa
Paracambi Fórum inativo

Miguel Pereira Fórum estabelecido
Vassouras Sem iniciativa
Barra do Piraí Mobilização para novo fórum (Califórnia)
Mendes Fórum inativo
Nova Iguaçu Fórum inativo
Piraí Sem iniciativa
Rio Claro Fórum inativo
Rio de Janeiro Sem iniciativa

Integração Total

Integração Parcial



Justificativa

Fortalecimento do Comitê de Bacia Hidrográfica nos municípios
Construção customizada de Agenda 21 à partir das ações e
planos do Comitê nos municípios.
O Comitê terá informações advindas do poder público municipal
e da comunidade, capazes de oferecer uma visão ampla das
barreiras, potencialidades e vocações dos municípios.



Metodologia 
• O processo de formação será por meio de instituições executoras
• As ações serão realizadas por município
• A executora do projeto faz o levantamento das instituições e organizações da

sociedade civil, do setor produtivo e do governo, sensibiliza, organiza as
reuniões e faz a divulgação dos resultados. A executora também deverá
negociar junto ao poder local a institucionalização do processo de construção
e implementação da Agenda 21 Local.

• Sugerimos que, devido a sua dimensão de mega-cidade, o município do Rio
de Janeiro seja tratado de forma diferente no projeto. Como o Fórum da
Agenda 21 do município está atualmente desativado, a construção de uma
rede que inclua todos os Fóruns de Agenda 21 de bairros do município do Rio
de Janeiro é uma das ações previstas pelo Núcleo Especial de Agenda
21/Digat/Inea. Nesse sentido, o Núcleo se dispõe a convidar o Comitê de
Bacia do Guandu para participar da Rede de Agendas 21 Locais do Rio de
Janeiro.



ETAPA 1: Mobilização da 
sociedade

Levantamento de lideranças e atores estratégicos da sociedade civil e do setor
produtivo. Oficina de capacitação para a formação do Fórum de Agenda 21.
Duração: 4 meses
Resultados esperados:
• 1 oficina em cada município;
• Mobilização (por município) de 10 representantes do poder público, cerca de
50 (dependendo do município) organizações da sociedade civil e organizada e do
setor produtivo, incluindo associações de moradores, sindicatos, movimentos
populares, empresas e cidadãos comuns interessados em participar;
• Identificação de cenários políticos e estruturas locais.
Produto:
Atas das reuniões com registro fotográfico
Relatório final



ETAPA 2: Construção coletiva do 
diagnóstico 

Confecção do diagnóstico participativo. Na oficina serão divulgados os estudos e ações 
sobre a questão hídrica local disponibilizada pelo Comitê Guandu. 
Confecção do mapa falado
Duração: 3 meses
Resultados esperados:
• 1 oficina com a apresentação do diagnóstico do Comitê de Bacias sobre a questão 

da água no município (mapeamento de nascentes) realizada
• 1 oficina de mapa falado
• Identificação das políticas de meio ambiente municipais
• Mapa falado do município
• Diagnóstico participativo do município
Produto:
Atas das reuniões com registro fotográfico
Relatório final com o mapa falado e o diagnóstico participativo



ETAPA 3: Formalização dos Fóruns Locais

Formalização dos Fóruns
Duração: 2 meses
Resultados esperados:
• Decreto ou projeto de lei criando o Fórum da Agenda 21 Local;
• Regimento Interno do Fórum;
• Fórum organizado com estrutura de coordenação, secretaria 
executiva e grupos de trabalho;
Produto:
Decreto ou projeto de lei criando o Fórum da Agenda 21 Local
Regimento Interno do Fórum



ETAPA 4: Elaboração do PLDS

O Fórum estabelecido deve construir com o apoio da executora o Plano Local de 
Desenvolvimento Sustentável. Duração: 3 meses
Resultados esperados:
• Plano Local de Desenvolvimento Sustentável construído
• 3 oficinas de construção de PLDS (no mínimo)
Produto:
Plano Local de Desenvolvimento Sustentável



ETAPA 5: Lançamento das Agendas 21 e 
avaliação do Projeto

Seminário com a participação de todos os membros dos Fóruns de 
Agenda 21 Local dos municípios integrantes do Comitê Guandu.
Resultados esperado: 
• 14 Agendas 21 locais construídas 
• Construção da Rede de Agenda 21 dos municípios do Comitê 
Guandu

Produto:
14 Agendas 21 locais construídas
Rede das Agendas 21 do Guandu em atividade



Parceria Inea

Como parceiros do projeto, podemos oferecer toda a capacitação
para as instituições executoras, apoio na interlocução da executora
com o poder público municipal, apoio técnico na avaliação do
projeto, construção do blog para a Rede das Agendas 21 Guandu,
pesquisa para avaliação dos usuários, evento de lançamento das
Agendas e apoio à manutenção dos Fóruns em atividade após o fim
do projeto, por meio de nossas ações de fortalecimento de Fóruns
de Agenda 21 Locais.



Núcleo Especial de Agenda 21
INEA

Karla Monteiro Matos
karla.matos@inea.rj.gov.br
karlamatos8@gmail.com

Ivana Ribeiro
ribeiro.ivanap@gmail.com

Telefone:
55 21 2332-5792


