
 
1) GT Governança e Políticas Públicas 

Objetivo:  Colaborar com polí�cas públicas e privadas voltadas ao uso sustentável do território, incluindo a RIDE. 
 

Objetivo (O quê? - onde queremos chegar) Método (Como?) - curto, médio e longo prazos Responsável 

(Quem?) 

Prazo 

(Quando

?) 

Recurso

s ($$$?) 

Gestão interna do CDRBC  de forma eficiente e 
ar�culada com as demais instâncias do sistema 
de governança das Reservas da Biosfera, 
especialmente RBC e Rede Brasileira de 
Reservas da Biosfera; 

Publicar o Regimento Interno do CDRBC.  
 

SEMA junho 
2018 

 

Promover a par�cipação na reestruturação e implementação do 
sistema de gestão da RBC e da Rede Brasileira de Reservas da 
Biosfera. 
 Ar�cular com os demais estados da RBC para instalação e 
funcionamento do Conselho Delibera�vo da RBC - Realizar reuniões 
com MMA. 
- Iden�ficar parceiros da sociedade civil nos Estado (GO, TO, PI e MA) 
(Leonarda-UEG Lab. EA) 
 
 

Secretaria 
execu�va 

agosto 
2018 

 

 Levantar indicadores do Plano de Lima para governança da RBC. 
 

SEMA/Forum das 
ONGs  

junho 
2018 

 

Definição RBC  Acompanhar processo de contratação pelo MMA da consultoria que 
realizará a atualização do mapa da RBC  

Secretaria 
execu�va 

junho 
2018 

 

Redefinição do mapa da RBC distrital, com a 
incorporação de novas áreas  núcleo e definição 
da  zona de amortecimento e de transição  

Ins�tuir GT para apresentar estudos para subsidiar a redefinição do 
mapa da RBC Distrital 

GT - ICMbio, Oca 
do Sol, SEGETH, 
Uniagua, Apa do 
Planalto Central, 
IARBC, Forum das 
ONGs 
ambientalistas, 
Ana  

junho 
2018 

para 
publicar o 
GT 

 

Dialogo com ZEE – Propor inclusão dos 
corredores ecológicos, Unidades de 
Conservação e as áreas prioritárias para a 
conservação, uso sustentável e repar�ção de 
bene�cios conforme consta na Portaria do 

Acompanhar tramitação e desdobramentos da Lei do ZEE na Câmara 
Legisla�va do DF 

CDRBC curto 
prazo 

 



MMA 223/2016 
( http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/age
ncia-informma?view=blog&id=1689 ) 
 Iden�ficar e acompanhar as polí�cas nacionais 
e distrital de gestão de Corredores e Reservas 
da Biosfera e outros instrumentos de gestão de 
território  

- Acompanhar o GT Corredores Ecológicos do MMA - GEF7 
- Iden�ficar as propostas para corredores ecológicos no DF 
- Criar repositório permanente de informações  que permita ao 
Comitê se  posicionar e atuar 
 
 

IBGE, SEGETH, 
SEMA, IBRAM, 
ICMBio 

médio 
prazo 

 

Fomentar a  integração das ações de gestão das 
áreas  núcleo  
 

- Estabelecer um calendário de oficinas ins�tucionais  para 
estabelecer obje�vos e ações conjuntas.  
- Definir a atuação junto às áreas da Aeronáu�ca e Marinha. 
- Si nalização das áreas núcleo 

Gestores das 
áreas núcleo 

médio/lo
ngo 
prazos 

 

Fomentar  ações nas zonas de amortecimento e 
transição  

    

Iden�ficar fontes de financiamento e submeter 
projetos para captação de recursos. 

- Elaborar projetos.  
- Iden�ficar os editais disponíveis no FAP-DF, MMA, CEPF, GEF7, etc.. 

CDRBC médio  

 
 
2) GT Ciência, Educação e Comunicação 

 
Objetivo (O quê) Método (Como) - curto, médio e longo prazos Quem Quando 

Levar o conhecimento da RBC à      
população.  

- Implementar a Estratégia de Comunicação desenvolvida pelo Aldem. 
- Produção de materiais de comunicação, tanto virtual como material, sobre a RBC em ar�culação               
com ins�tuições locais (CRAS, COSE, SEDF, escolas e universidades públicas e privadas, etc.). (ex:              
série de Cadernos da RBC) 
- Sugerir a todos os membros do Comitê Distrital do RBC que coloquem um tópico no seu site                  
ins�tucional sobre a importância da RBC e de sua par�cipação no mesmo. 
- Desenvolver um site/página para convergência das informações. 
- Divulgar informações, projetos, ações no Museu do Cerrado da Faculdade de Educação da              
Universidade de Brasília.  
- Desenvolver uma maquete 3D da RBC. 
- Par�cipar de eventos locais para divulgar a RBC (Encontros, congressos, seminários, Virada do              
Cerrado, Semana Universitária na UnB em outubro, etc.) 
- Sinalização/Placas 

  

Promover e aprofundar o conhecimento     
de atores estratégicos, incluindo gestores,     

- Promover eventos sobre as Reservas da Biosfera Brasileiras. 1º Simpósio em setembro             
2017.  (Felipe-WWF e prof. Espanha/Rosângela) 

 22/09/17 



formadores de opinião, tomadores de     
decisão e membros do CDRBC sobre      
Reservas da Biosfera. 

- Elaborar uma proposta que tenha o Cerrado como eixo com a colaboração e/ou              
par�cipação das ins�tuições membros da RBC.  
- No médio prazo, essa capacitação con�nuada deve ampliar seu foco do nivelamento para              
a realização de projetos consistentes a serem fortalecidos e a iden�ficação de outros             
parceiros que possam servir de referência para melhorar a gestão da RBC como unidades              
de conservação com gestão já mais estabelecida, eficiente, que oferece cursos e            
treinamentos, etc. 

Mobilizar as comunidades na defesa da      
RBC, especialmente aquelas que estão     
inseridas na zona de amortecimento  

- Criar núcleos de informação e divulgação  
- Realizar reuniões nas associações locais, igrejas, escolas, sindicatos, OnG's, etc. 
- Es�mular a par�cipação das unidades de conservação, especialmente as das áreas            
núcleo. 
- Fortalecer o protagonismo dos Jovens.  

  

Promover a ciência e a divulgação      
cien�fica no âmbito da RBC 

- Reunir com os pesquisadores que desenvolvem pesquisa na RBC. 
- Solicitar os resultados das pesquisas realizadas dentro do RBC. 
- Sistema�zar as informações nas áreas-núcleo. 
- Criar um por�ólio de demanda de pesquisa e extensão para as ins�tuições universitárias.  
- desenvolver uma série e Cadernos Técnicos da RBC-DF (a modelo da RBMA) 

  

 
3) Projetos 

 
Objetivo (O quê) Método (Como) - curto, médio e longo prazos Quem Quando 

- Programa de circuito/roteiro de visitação às 
áreas núcleos da Reserva da Biosfera do Cerrado, 
a fim de que especialmente a população vizinha a 
elas possa conhecer a unidade e a�vidades nelas 
realizadas; produção cien�fica, espécies; espécies 
ameaçadas nela protegidas, dentre outras . 

- Cada unidade (área núcleo) define sua ro�na de visitação que deverá ser 
conhecida pelos membros do Conselho e divulgada em canais de 
comunicação comuns como sites das ins�tuições par�cipantes, material 
impresso e quando viável, página própria da Reserva da Biosfera do Cerrado 

Áreas núcleo e 
membros de 
sociedade civil no 
Comitê 

 

- Iden�ficar e mapear experiências e projetos 
bem-sucedidos desenvolvidos pela sociedade civil 
e governo no contexto da Reserva da Biosfera do 
Cerrado. 

- No curto prazo: realização de oficina para mapeamento, com a par�cipação 
dos membros do comitê e outros convidados responsáveis por esses 
projetos/ações; coleta direta de informações com os grupos, ins�tuições, 
empresas, etc..; pesquisa secundária em páginas na internet, sites, 
publicações, etc.. 
- Esse levantamento poderá no médio prazo, requerer ou permi�r a 

- Membros de 
comitê com o 
apoio de 
voluntários 
envolvidos em 
prá�cas bem 

 



validação dessas ações/projetos pelo Comitê. 
- No longo prazo, es�ma-se que a informação constantemente atualizada e 
validada, poderá ser divulgada e disseminada servindo de inspiração para 
projetos de mesma natureza ou para outras prá�cas. 

sucedidas; 

- Valorização dos a�vos ambientais nas 
propriedades privadas 

   

- Iden�ficação e mapeamento de circuitos 
turís�cos no contexto do Cerrado que guardam 
sintonia com a ideia de conhecimento de 
biodiversidade, experiências sustentáveis, 
par�cularmente com par�cipação/ar�culação a 
população do entorno. 

- Mobilizar empresas de Turismo, gastronomia, entretenimento, etc - 
Realizar inventário do potencial turís�co na área da RBC-DF. 
- Ar�cular e definir parâmetro para associação da logomarca da RBC-DF às 
a�vidades desenvolvidas nos programas de turismo rural, agroturismo e 
agricultura orgânica. ( Desenvolver um selo da RBC - realizar um concurso 

para a criação do selo ) 
- Criar um Programa de Postos Avançados da RBC.  

  

 

 


