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Painel de Políticas: Cidades e Florestas
O município de Manaus representa um exemplo emblemático da baixa priorização da 
agenda socioambiental no processo de construção de políticas públicas nas cidades 
amazônicas. O contexto se agrava quando se considera a representatividade e a 
participação dos movimentos sociais nos processos de formulação das proposições de 
políticas. Dessa forma, o projeto “Painel de Políticas: Cidades e Florestas” buscou 
promover a construção de uma plataforma digital para o monitoramento de proposições 
em temáticas-chave relacionadas à pauta socioambiental e climática, combinando a 
criação de espaços para debate e contribuição ativa na formulação de políticas. 
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● Mapeamento da produção legislativa da cidade de Manaus;
● Capacitação da equipe técnica a partir de oficinas participativas;

Componentes 

Componente #1. Incidência em políticas públicas 
socioambientais

Objetivo: Promover o monitoramento ativo de proposições de políticas públicas  
socioambientais 

 Mapeamento

Mapeamento histórico de proposições de políticas socioambientais 
no município de Manaus
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https://drive.google.com/file/d/14KeGRaOFzMQoBi3i32srCF_fiYpxAERl/view?usp=sharing
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● Melhorias nos territórios Parque 
das Tribos e Redenção (Reusa);

● Oficinas participativas na temática 
de participação e controle social 
em políticas públicas. Confira aqui 
o diagnóstico!

● Elaboração de Cartilha com os 
conteúdos aplicados no Projeto;

● Organização, coordenação e 
comunicação do Fórum da 
Virada Sustentável 2020

● Estruturação de plataforma 
para o Fórum da Virada 
Sustentável 2020

Painel digital interativo 
de monitoramento

● Mapeamento de perfis de 
usuários;

● Construção dos mockups 
(esboços) dos painéis;

● Implementação da versão 
preliminar do painel; 

● Transferência: Manual para a 
manutenção e atualização do 
painel interativo proposto.

Componente  #2. Ações práticas com foco em políticas públicas 
municipais

Virada Sustentável 2020

06
Painéis no 
Fórum da 

Virada 
Sustentável 

Manaus 
2020

937
Visualizações 
no Fórum da 

Virada 
Sustentável 

Manaus 2020

26.601
Alcance total 

de impacto nas 
mídias sociais 
(Facebook e 
Instagram)

11
Atividades de 
sensibilização 

Oficinas de engajamento social

15 mulheres

 15 lideranças 
comunitárias 

Diagnóstico final

Objetivo: Fortalecer ações de base que inspirem a formulação de políticas 
públicas embasadas em demandas reais da sociedade.
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Cartilha

https://drive.google.com/file/d/1N6P4Kt5hC6JPB9V83zPgadWr44kyLTEV/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1LIab5FUxoQkkuB3dqNwPBujC71_SiT0z/edit?usp=sharing&ouid=107150004107745894423&rtpof=true&sd=true
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmFlODI5MjMtZWQzNC00ZTgyLWE1NGUtMTBiZTU5MzQ4MTMxIiwidCI6IjYzMGQ4ZmU3LWU3YTctNGZiOC05YTBlLTE1M2Y4MmIxMWE5NiJ9
https://drive.google.com/file/d/1N6P4Kt5hC6JPB9V83zPgadWr44kyLTEV/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1LIab5FUxoQkkuB3dqNwPBujC71_SiT0z/edit#slide=id.gfb56dd9aac_1_16
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Concordam que, apesar de o voto 
ser a forma de participação 

política mais conhecida, existem 
outras formas de participação

 

REUSA - REDENÇÃO

100% 78,6%
Se sentem preparadas 
para conversar sobre 

política
 

78,6%
Concordam que pessoas que 

possuem e expressam opiniões 
políticas e morais diferentes 

devem ser respeitas
 

57,1%
Se sentem preparadas para 
desenvolver uma estratégia 
de participação política na 

sua comunidade
 

64,3%
Se sentem preparadas 

para conversar com uma 
pessoa com visões 

políticas opostas à sua

100%
Concordam que as eleições 

livres e frequentes são 
fundamentais e não devem 

ser abolidas em nenhum 
contexto

Resultados

As oficinas no REUSA - Redenção, 
foram realizadas nos dias 2 a 10 de 
outubro e contaram com a presença 
de 15 mulheres. A metodologia usada 
foi a do Politize. No 1º estágio, 
conhecimentos sobre comunicação 
não-violenta (CNV), políticas públicas, 
democracia e participação política 
foram apresentados e discutidos com 
as participantes. No 2º estágio, foi 
construído o Canvas de Políticas 
Públicas e estratégias de 
implementação.
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https://drive.google.com/file/d/14BP-4pByoEqHE7_1Tmm_R4o4Ul08F-6d/view?usp=sharing
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Das participantes concordam 
que, apesar de o voto ser a forma 

de participação política mais 
conhecida, existem outras formas 

de participação

PARQUE DAS TRIBOS

100% 100%
Se sentem 

preparadas para 
conversar de forma 
geral sobre política

 

100%
Concordam que pessoas que 

possuem e expressam opiniões 
políticas e morais diferentes 

devem ser respeitas
 

83,3%
Se sentem preparadas para 
desenvolver uma estratégia 
de participação política na 

sua comunidade
 

71,4%
Se sentem preparadas 

para conversar com 
uma pessoa com visões 
políticas opostas à sua

100%
Concordam que as eleições 

livres e frequentes são 
fundamentais e não devem 

ser abolidas em nenhum 
contexto

As oficinas no Parque das Tribos foram 
realizadas nos dias 2 a 10 de outubro e 
contaram com a presença de 15 líderes 
comunitárias. No bairro, os 
conhecimentos sobre comunicação 
não-violenta, políticas públicas, 
democracia e participação política 
foram apresentados e discutidos com 
os participantes. Em seguida, houve 
explanação aos participantes da 
temática durante a sistematização das 
opiniões, pontos de convergência e 
divergência para construção do Canvas 
de Políticas Públicas.
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Pesquisa “O que o manauara pensa sobre o meio ambiente?”

O manauara é a favor de novas Unidades de Conservação (UCs)? E o que ele pensa 
sobre desenvolvimento sustentável?
Pesquisa de opinião realizada em parceria com a Action Pesquisas de Mercado 
entrevistou, em abril de 2021, 1.018 moradores da maior cidade da Amazônia para 
identificar as prioridades da população em relação ao meio ambiente. O resultado 
mostra que os residentes de Manaus, em sua grande maioria, apoiam a conservação 
da floresta em pé.

 

 

Floresta em pé

dos entrevistados
indicam que, se
conservada, a 

Amazônia
aumenta a qualidade 
de vida da população

 

66,8%
consideram que
as áreas verdes

urbanas influenciam
positivamente o dia 

a dia da cidade

94,1%
das pessoas 

ouvidas
afirmam que os

incêndios florestais 
têm impactos 
negativos na

qualidade de vida

72,6%
Áreas Verdes Queimadas

73,5%
acreditam que a 

criação
de novas áreas de
conservação não 

atrasa o 
desenvolvimento do

Amazonas

Conservação

+414
visualizações

+42
interações

+726
Alcance 

Instagram

+238
Alcance Tiktok

+956
Alcance 

Facebook
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Resultados

https://fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2021/10/fact-sheet-pesquisa-socioambiental-manauara.pdf
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  Componente #3: Pesquisa

Movimento Ficha Verde

Campanhas 

● Movimento de Veto ao Projeto 
de Lei que Reduz a Área de 
Proteção Ambiental Floresta 
Manaós;

● Monitoramento das Ações 
Legislativas e Executiva a nível 
do Municipal (Manaus);

● Oposição a Fusão do ICMBio e 
IBAMA;

Planejamento resumido

Expediente
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O Ficha Verde é um movimento suprapartidário, aberto e colaborativo que tem como objetivo 
promover o protagonismo da sociedade civil na agenda socioambiental. Tem como foco de 
atuação discutir, propor e monitorar ações na área ambiental na Amazônia.

Apoio Financeiro 

https://fichaverde.org/
https://drive.google.com/file/d/1RylgbKZ38K9UjNiKs7FQnhXVIqr69njX/view?usp=sharing

