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APRESENTAÇÃO
Caro(a) cursista,
Seja bem-vindo!
A disciplina “Planejamento, Medição e Avaliação da Gestão Local” tem o intuito de fazer
com que você conheça algumas formas de planejamento e de como aplicá-las na gestão
do seu município.
Esta disciplina terá uma única aula. Nela, estudaremos a importância do Planejamento
para os municípios, os tipos de Planejamento utilizados no Brasil, assim como as formas
de medição e avaliação dos Planos Locais.
Queremos que você chegue até o fim do curso e o conclua com êxito! Mas lembre-se:
isso só dependerá de você assumir a responsabilidade pela sua aprendizagem. Por isso
terá autonomia para organizar seu melhor horário, cumprir suas tarefas e aplicar o que
aprendeu.
Bom, espero que o conteúdo que será visto nesta disciplina possa provocar ideias que
proporcionem melhorias na gestão local, principalmente no que diz respeito à melhoria da
qualidade de vida da população através da proteção do meio ambiente.
Então, vamos lá!
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1

Planejamento, Medição e Avaliação
da Gestão Local

Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/largo-da-memoria/

AULA

Caro(a) cursista,
Nesta aula, apresentaremos a importância do Planejamento para os municípios,
os tipos de Planejamento utilizados no Brasil, assim como as formas de medição e
avaliação dos Planos Locais. A aula é composta por dois tópicos: 1- Planejamento
Ambiental Participativo; 2 – Medição e Avaliação dos Planos.

Objetivos
•
•
•

Entender o conceito de planejamento ambiental
Conhecer as diversas abordagens envolvidas no planejamento, com foco no
planejamento participativo
Compreender as formas de medição dos planos que auxiliam em suas
avaliações

AULA 1

5

TÓPICO 1

Planejamento Ambiental
Participativo
OBJETIVOs
•
•

N

Compreender o conceito de
planejamento
Entender como se dá a participação
da sociedade no Planejamento
Ambiental participativo Local

este tópico, estudaremos alguns conceitos sobre o que seja
planejamento e posteriormente abordaremos quais os tipos de
planejamento utilizados pelos municípios, dando enfoque ao

Planejamento Participativo. Para compreendermos os tipos de planejamento,
vamos antes estudar as variadas abordagens utilizadas no planejamento.
Conforme quadro 1, existem várias abordagens que contribuem para o
desenvolvimento do planejamento, dentre as quais podemos citar algumas.
Quadro 1: Abordagens utilizadas em Planejamentos

Abordagem Processual

Estabelece sucessivas fases de planejamento que contêm as
medidas a serem implementadas a curto, médio e longo prazo.

Abordagem de Melhoria Contínua
da Qualidade Ambiental

Modelo de planejamento baseado no PDCA (Planejar, Fazer,
Checar e Agir), modelo utilizado pelos sistemas de gestão da
qualidade, ambiental e de segurança do trabalho.

Abordagem baseada no
Planejamento Estratégico

Prevê a projeção de cenário futuro para um determinado
sistema ambiental, objeto de planejamento, no qual são identificados os riscos e oportunidades para se atingir determinados
objetivos, tendo em vista o estabelecimento de estratégias,
ações e metas a serem atingidas para enfrentar os problemas
detectados.

Planejamento Ambiental
Participativo

Pressupõe o engajamento da comunidade no processo de
planejamento para a procura de respostas concretas da
sociedade que vive e produz na região e que será objeto de
intervenção.
Fonte: Philippi Jr; Maglio (2005)
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As abordagens, apresentadas no quadro 1,
podem ser utilizadas em várias áreas de atuação

SAIBA MAIS!

do município, mas o enfoque dado nesta aula
será voltado para o planejamento ambiental.
Conceitualmente,

Planejamento

Ambiental

é

considerado um “estudo que visa a adequação
do uso, controle e proteção ao ambiente,
além do atendimento das aspirações sociais
e governamentais expressas ou não em uma

Para
que
você
compreenda
melhor como se desenvolve a
Abordagem de Melhoria Contínua
da Qualidade Ambiental, acesse o
link
http://www.labogef.iesa.ufg.br/
labogef/arquivos/downloads/nbriso-14001-2004_70357.pdf

política ambiental” (SANTOS, 2004, p.27).
É importante que o município pense em criar a sua Política Ambiental,
mostrando quais as suas intenções com o meio ambiente em que está
inserido.

1.1 PLANEJAMENTO AMBIENTAL PARTICIPATIVO
Antes de iniciarmos o processo de participação social nos planos do município
(que podem ser Planos de Saneamento, Planos de Bacias Hidrográficas,
Planos de Manejo de fauna, entre outros), comentaremos sobre conceitos
importantes nesta construção de ideias como o significado de programas,
projetos, objetivos, metas e ações que serão necessários para a compreensão
do assuntoa seguir.
De acordo com Maia (2008, p. 37), “os programas, projetos e ações são
elaborados a partir de macroobjetivos, de objetivos específicos e de metas
a serem alcançadas”, sempre observando a coerência dos projetos e ações
que compõem um determinado programa. Assim, os programas possuem
escopo mais abrangente, definindo-se como “um conjunto de projetos e/ou
ações finalísticas para atender a objetivos gerais e específicos emanados dos
tomadores de decisão e/ou do público-alvo” (MAIA, 2008, p.53).
No Quadro 2, explicamos o conceito de cada um deles (programa, projeto e
ação), bem como apresentamos exemplos de aplicação.

A U L A 1 - TÓ P I C O 1
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Quadro 2: Conceito de programa, projeto e ação
Conceito

Exemplo

Programa

é um conjunto de projetos relacionados a mudanças
organizacionais destinado a atingir metas estratégicas
para produzir os benefícios que a organização espera.
As metas organizacionais da empresa são alcançadas
por meio de programas e projetos. Um programa é uma
série de inter-relacionados e específicos projetos e tarefas
adicionais que juntos atingem um número de objetivos de
uma estratégia maior ou meta estratégica.

Programa de monitoramento da
qualidade das águas dos corpos
hídricos do município.

Projeto

possui escopo específico, tem custos e é restrito
no tempo – possui um começo e um fim. Quando
possui o mesmo objetivo, é agrupado em programas,
possibilitando a obtenção de benefícios que não seriam
alcançados se gerenciados isoladamente.

Ação

é um conjunto de atividades ou processos, que são os
meios disponíveis ou atos de intervenção concretos, em
um nível ainda mais focado de atuação necessário para a
consecução do projeto.

Projeto 1: Avaliação dos critérios
a serem utilizados para o
controle de qualidade das águas;
Projeto 2: Seleção dos pontos
que serão monitorados.

Ações do projeto 1: Ação
1: Selecionar os parâmetros
recomendados pela ANA para
monitoramento da qualidade
das águas; Ação 2: verificar qual
a instrumentação necessária
para realizar a avaliação do
parâmetro; Ação 3: Avaliar o
uso de indicadores a partir dos
parâmetros selecionados.

Fonte: Maia (2008) e Carneiro (2010)

Agora que compreendemos esses conceitos acima,
podemos definir os programas, projetos e ações

ATENÇÃO!

que o município deseja desenvolver dentro do seu

Uma vez encerrado o projeto
e atingido seu objetivo, as
ações tornam-se atividades
ou processos rotineiros
operação ou manutenção.

de

Planejamento Ambiental.
Na seção seguinte, veremos como o planejamento
estratégico do município pode contribuir para o
desenvolvimento dos Planos Locais.

1.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL
De acordo com Mintzberg (2000, apud Lobato et al ,2009, p. 21), “a estratégia é
um plano, uma direção, um guia ou curso de ação para o futuro, um caminho a ser
seguido para levar a organização de um estado atual para um futuro desejado”.
Dentre as ferramentas utilizadas para ajudar na formulação das estratégicas,
tem-se a matriz SWOT (Strenghts, Weakness, OpportunitiesandThreats).

8
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Essa técnica relaciona o ambiente interno da instituição, com a análise de
suas forças e fraquezas, e do ambiente externo, com a análise de suas
oportunidades e ameaças. Depois de escolhidas as estratégias, deve-se
avaliar se estas são consistentes, vantajosas e
viáveis.
Na figura 1, é apresentado um modelo de uma das

SAIBA MAIS!

escolas do pensamento estratégico, a Escola

as crenças e preferências das lideranças e a

Para conhecer as outras escolas do
Pensamento estratégico, acesse o link
http://www.administradores.com.br/
artigos/cotidiano/as-dez-escolas-da-

responsabilidade social.

administracao-estrategica/58015/

do Design, que, além da SWOT, introduz outros
fatores relevantes como os valores gerenciais,

Figura 1: Modelo de Planejamento estratégico – Escola do Design

Fonte: Lobatoet al (2009)

A U L A 1 - TÓ P I C O 1
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1.3 PARTICIPAÇÃO SOCIAL
A participação social permite uma interação entre os gestores do município e a
sociedade que será beneficiada pelos planos desenvolvidos. Essa discussão
proporciona uma transparência que poderá evitar futuros problemas
comunicacionais ocasionados pela falta de discussão com as partes
envolvidas (poder público, comunidade, Instituição não governamentais,
órgãos de fomento, entre outros).
Para o desenvolvimento dos planos, o gestor responsável por sua elaboração precisa
levar em consideração, no mínimo, a seguinte estrutura, apresentada na figura 2.
Figura 2: Estrutura do Plano

Fonte: Autora (2015)

Um exemplo desses planos são os Planos de Recursos Hídricos. De acordo
com a Lei nº 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos,
os Planos de Recursos Hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, por
Estado e para o País. Um plano de uma bacia hidrográfica, por exemplo, conta
com a participação de vários setores da sociedade como: União; Estados e
Distrito Federal em cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em
suas respectivas áreas de atuação. Há ainda a participação dos Municípios
situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação; dos usuários e das
entidades civis em recursos hídricos.
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Outro exemplo de plano em relação à participação popular é o Plano Municipal
de Saneamento Básico. O Ministério das Cidades destaca no seu Guia para a
Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB (2011, p.29) que
as experiências têm demonstrado que não é razoável fomentar a participação
de um só componente social, mesmo que esse seja expressivo. É importante
garantir a participação ampla, contemplando agentes públicos, sociedade civil
organizada e a população em geral.

A primeira fase dos PMSB é a participação da
sociedade. Vale ressaltar que essa é contínua e
ao longo de todo processo de elaboração dos

GUARDE BEM ISSO!

Planos. Após essa fase, temos o levantamento
dos indicadores ambientais e sócio-econômicos,
diagnóstico situacional, prognóstico, definição
de objetivos e metas, definição dos programas,
projetos e ações entre outros. O Estatuto das

A participação da sociedade deve
ocorrer em todas as fases do
plano e não somente na tomada
de decisões.

Cidades, no Art. 40º, comenta que no processo
de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os
Poderes Legislativo e Executivo municipais deverão garantir a promoção
de audiências públicas e debates com a participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade.
A participação compõe-se de representantes do estado, sociedade civil e da
iniciativa privada, conforme o caso. A sociedade civil pode ser representada
por diversos segmentos, como as ONGs (Organizações não Governamentais),
sindicatos, movimentos sociais, Universidades, entidades religiosas, entre
outras. Geralmente, cada grupo indica uma liderança para representá-lo. É
essencial a divulgação pelos meios de comunicação para que o processo de
planejamento seja conhecido.
A participação social poderá ocorrer em diferentes fases do processo tais como
na formulação de políticas públicas, definição dos objetivos, estabelecimento
de estratégias, elaboração de programas, entre outros.
De acordo com Santos (2004), essa participação poderá ocorrer de diversas

A U L A 1 - TÓ P I C O 1

11

formas: espontânea, imposta, voluntária, provocada ou concedida. No quadro
3, temos mais alguns exemplos dessas formas de participação.
Quadro 3: Tipologia da participação
Tipologia

Características

Participação manipulada

A participação é aparente, com representantes da comunidade integrando conselhos fiscais, mas sem poder de decisão.

Participação passiva

As pessoas participam tomando conhecimento do que já foi decidido ou feito. A informação compartilhada provém exclusivamente de
profissionais externos.

Participação por consulta

As pessoas participam através de consultas ou respondendo a
questionários. Essa consulta não concede qualquer participação nas
tomadas de decisão e os profissionais não são obrigados a considerar o ponto de vista das pessoas.

Participação através de incentivos
materiais

As pessoas participam contribuindo com recursos em troca de
alimento, dinheiro ou outro incentivo material.

Participação funcional

As pessoas participam formando grupos para atender a objetivos
predeterminados relacionados ao projeto. Tal envolvimento pode
ser interativo e compreender decisões compartilhadas, mas tende
a ocorrer depois que as principais decisões já foram tomadas pelos
agentes externos.

Participação interativa

As pessoas participam, em análises conjuntas, do desenvolvimento
de planos de ação e da formação ou fortalecimento de instituições
locais. A participação é vista como um direito, não apenas como um
meio de alcançar metas de projeto. Quando os grupos locais tomam
controle sobre as decisões locais e determinam como são utilizados
os recursos disponíveis, eles passam a ter interesse em manter as
estruturas e práticas sugeridas e adotadas.

Automobilização

As pessoas participam tomando iniciativas independentemente de
instituições externas para mudar os sistemas.

Fonte: Arraes (2000), baseado em Pretty (1995) citado por Santos (2004).

A situação ideal em um processo de planejamento pode passar por algumas
etapas, conforme mostrado na Figura 3 a seguir.
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Figura 3: Elementos condicionantes da participação no planejamento

Fonte: Scarabello Filho (2003)

O modelo apresentado acima é denominado de Modelo de Organização do
Diálogo (MDO).
O primeiro condicionante é a pré-compreensão que consiste em conhecer
a situação atual, os objetivos que se pretendem alcançar e qual a importância
destes.
O segundo condicionante diz respeito ao consenso mínimo inicial e está
relacionado à compreensão em relação aos objetivos, diagnóstico e conceitos
associados às questões em discussão.
O terceiro condicionante diz respeito ao senso de poder que se instala entre
os participantes se o processo contar com credibilidade, se de fato existir
uma pré-disposição determinada pelo senso de comunidade e se existir
certo grau de distribuição do poder.
O quarto condicionante comenta sobre as condições de deliberação e
escolha racio
nais, isto é, sob condições de autonomia pessoal relativa.
Assim, concluída a etapa de identificação de alternativas e de formulação de
propostas, o processo assume um caráter predominantemente estratégico e
se desenvolve orientado para a implementação das ações correspondentes
às escolhas feitas. 

A U L A 1 - TÓ P I C O 1
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O quinto condicionante diz respeito à reflexão coletiva útil, em que implica
em um senso comum de cada participante sobre o tema discutido.
O sexto condicionante corresponde aos resultados obtidos através da
reflexão coletiva a fim de facilitar as tomadas de decisão.
Destaca-se que, para o modelo apresentado na figura 3 ser eficiente, é
necessário que as pessoas envolvidas disponham de tempo, dedicação e
capacitação (SCARABELLO; SOUZA, 2003).

I nstrumentos do P lanejamento
A Lei nº 10. 257/2001 (Estatuto das Cidades) destaca como instrumentos do
Planejamento municipal:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

plano diretor;
parcelamento do uso e da ocupação do solo;
zoneamento ambiental;
plano plurianual;
diretrizes orçamentárias e orçamento anual;
gestão orçamentária participativa;
planos, programas e projetos setoriais;
planos de desenvolvimento econômico e social.

Dentre os instrumentos citados acima, destacam-se o Plano Diretor Municipal
e o Zoneamento Ambiental.
O Zoneamento Ambiental é a subdivisão da bacia hidrográfica ou qualquer
outra unidade de planejamento que seja de interesse ambiental. Segundo o
Decreto Federal 4.297/02, o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) visa
compatibilizar a convivência dos seres vivos com a atividade exercida por eles
(atividades técnica e política).
Para definir os tipos de zonas ambientais, podem ser utilizados alguns
critérios, como por exemplo:
•
•

14

Índice de aproveitamento = área privativa / área do terreno.
Taxa de permeabilidade = área permeável / área total.
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•
•

Taxa de ocupação = área da edificação/ área total.
Altura máxima das edificações.

Podemos destacar alguns tipos de zonas ambientais, como: as Zonas
de Preservação Ambiental, Zonas de Recuperação Ambiental e Zonas de
Interesse Ambiental.
As zonas de Preservação Ambiental são aquelas onde não é permitida a
ocupação do solo a fim de que sejam preservados os ecossistemas e os
recursos naturais, como por exemplo, as faixas de praia.
As zonas de Recuperação Ambiental são aquelas parcialmente ocupadas e que
já sofreram algum processo de degradação; e as Zonas de Interesse Ambiental
são aquelas que do ponto de vista ambiental não deveriam ter sido ocupadas e
que requerem observação a fim de monitorar e evitar a ocupação desordenada.
Chegamos ao final do tópico 1. Nele vimos que após os conceitos sobre
planejamento, os tipos de planejamentos e mais detalhadamente o modelo
do Plano Participativocom o foco ambiental, você pode estruturar um plano
para o seu município baseado no conteúdo acima. Para dar continuidade à
construção do plano, você conhecerá no próximo tópico alguns exemplos de
como medir e avaliar o respectivo plano.

A U L A 1 - TÓ P I C O 1
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TÓPICO 2

Medição e Avaliação dos planos
OBJETIVO
•

N

Compreender os conceitos dos
indicadores propostos para avaliar o
desempenho ou a sustentabilidade
ambiental do município

este tópico, estudaremos alguns exemplos de indicadores que ajudarão
na medição e avaliação dos planos de forma a facilitar a comunicação
e compreensão de todas as partes envolvidas nos planos.

INDICADORES
Segundo Philippi Jr et al (2005), a função de um indicador é tornar perceptível
uma tendência que não está imediatamente visível, favorecendo a dinâmica
do processo de gestão. Existem vários tipos de indicadores, como por
exemplo, os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável e os Indicadores
de Desempenho Ambiental.
A Agenda 21, um dos resultados da Rio 92, traz em

SAIBA MAIS

seu capítulo 40 a necessidade de serem desenvolvidos
Indicadores de Desenvolvimentos Sustentável, no
sentido de prover bases sólidas para a tomada de

Para saber mais informações
sobre a Agenda 21, acesse o
link
http://www.mma.gov.br/
responsabilidade-socioambiental/
agenda-21

decisão em todos os níveis governamentais e, ainda,
contribuir para a autorregulação da sustentabilidade
dos sistemas ambientais.
Um indicador ambiental se torna um indicador de
sustentabilidade quando são adicionados tempo,

limite e metas; sendo o indicador tempo o quanto determinada atividade pode
durar, uma das questões centrais de sustentabilidade (MEADOWS, 1998).

16
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Meadows

(1998)

apresenta

algumas

características como fundamentais para um
indicador ser considerado bom, dentre essas: ser

VOCÊ SABIA?

mensurável, ter clareza de valores, ser relevante
dentro

da

política

ambiental,

democrático,

suficiente, participativo e hierárquico.
Cornescu e Adam (2014) comentam que, em
alguns casos, indicadores ambientais não são

Limite: se refere à definição
precisa no espaço geográfico, ou
seja, a abrangência geográfica.
Metas: se referem aos valores de
referência preestabelecidos com
alvo a serem atingidos.

suficientemente específicos sobre os objetivos
previstos de um determinado caso, não sendo
capazes de inferir conclusões que refletem o progresso em direção ao
desenvolvimento

sustentável.

Tais

autores

identificaram

características

importantes que um indicador relevante deve atender, corroborando em parte
com o que apresenta Meadows, a saber:
•
•
•
•
•
•

ser específico - para identificar claramente os resultados;
ser mensurável - de preferência para ser quantitativo;
ser prático - que pode ser utilizado;
estar disponível - o que permite a coleta de dados necessária
para o indicador;
ser transparente em metodologia e seleção;
ser bem fundamentado com base científica.

Guimarães e Feichas (2009) fizeram análise de cinco indicadores ambientais:
o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); Índice de Bem-estar Econômico
Sustentável (IBES), atualmente Índice de Progresso Genuíno (IPG); a Pegada
Ecológica; os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS) desenvolvidos
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); e a Matriz Territorial de
Sustentabilidade (CEPAL/ILPES). Os autores concluem que cada um desses
indicadores atende parcialmente às características de multidimensionalidade,
comparabilidade, participação, comunicação e relacionamento entre as
variáveis analisadas. Acrescentam ainda que os indicadores estudados
apresentaram limitações no que se refere à capacidade de mobilizar os atores
sociais para implementar mudanças cruciais em busca do desenvolvimento
sustentável e de subsidiar o processo de gestão de políticas públicas.
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O Brasil tem utilizado a metodologia Pressão-Estado-Resposta (PER) como a
adequada para a construção de indicadores ambientais. Gomes e Malheiros
(2006) demonstram que a qualidade ambiental pode ser relacionada aos
principais fatores de pressão, estado e resposta gerados pela incidência de
uma atividade produtiva no local ou região. São exemplos desses fatores,
conforme Gomes e Malheiros (2006):
•

Pressão: emissões de poluentes pelo setor produtivo,
desmatamentos, urbanização, geração de esgotos e resíduos;
Estado: preservação da fauna e da flora, da qualidade do ar, das
águas e do solo, dos indicadores de níveis de saúde; e
Resposta: controle, incentivos, capacitação, produção científica e
tecnológica, ações decorrentes de políticas públicas, programas,
projetos.

•
•

A metodologia referencial empregada no País para elaboração dos indicadores
do Ministério do Meio Ambiente (MMA) é a mesma adotada, com adaptações,
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), informa o MMA (2011). Trata-se de base conceitual reconhecida
internacionalmente na produção de indicadores, seguindo a metodologia
Pressão-Estado-Resposta, que possibilitam comparações entre os avanços
nacionais e os obtidos por outras Nações (MMA, 2011).
O quadro 4 traz os princípios que podem nortear a construção de um indicador
relevante.
Quadro 4: Princípios que podem nortear condições de um indicador relevante
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Requisitos

Explicação

Abrangência

No que se refere a dados espaciais, o indicador deve apresentar limites
bem definidos no espaço, de forma a facilitar, geográfica e operacionalmente, o gerenciamento das propostas do planejamento.

Conectividade

Conectividade do indicador com outros do meio, ou seja, os elos entre
as diversas informações e as respostas integradas as suas mudanças.

Representatividade

Refere-se à capacidade de retratar os problemas da área de estudo.

Validade científica

Em suma, tem relação com a forma de coleta e elaboração do dado.
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Fonte de informação

Deve-se observar a confiabilidade da sua origem (se de órgão oficial,
instituição creditada, organização não governamental).

Relevância

O indicador deve possuir concordância com o quadro legislativo do
governo local para possibilitar a avaliação e monitoramento do progresso no sentido de alcançar resultados para a sociedade.

Valores de referência

Para que o usuário possa estabelecer comparações e julgar a relevância do seu valor.

Conformidade temporal

Deve-se averiguar o tempo decorrido entre a coleta do dado e a
realidade que se deseja representar. Nesse aspecto, é evidente que
para cada temática, há um intervalo de tempo aceitável, que deve ser
julgado pelo seu especialista.

Redundância

Deve se tomar cuidado para que o indicador não a apresente, ou seja,
que diferentes dados coletados não expressem a mesma informação.

Sensibilidade às mudanças

Séries temporais

À medida que ocorrem as alterações no ambiente, mesmo que pequenas, a resposta do dano é imediata, mudando o seu valor; e se for de
natureza preventiva que seja capaz de sinalizar a degradação antes da
ocorrência de sérios danos.
Se há sensibilidade às mudanças ao longo do tempo, podem-se gerar
séries temporais de dados (lineares, cíclicos ou sazonais), entendidas
como ótimas tradutoras dos fenômenos de diferentes dinâmicas em
um determinado tempo. Quando for importante a análise da evolução,
os indicadores devem ter a capacidade de expressar as mudanças em
uma escala de tempo compatível com os problemas.

Integração

É importante observar se o indicador é integrador, se tem a capacidade de sintetizar informações de vários outros indicadores.

Tipo de informação

Informação prescritiva: deve-se considerar se a informação é prescritiva – aquela que é analítica e apresenta recomendações ao desenvolvimento de alternativas, constituindo um bom indicador.

Disponibilidade e acesso

Informação sobre o indicador, sem perda de tempo que impeça ou
dificulte o planejamento.

Comunicação/divulgação dos
indicadores

Comunicados de forma que envolva o público, por gráficos e informações contextuais, auxiliando na compreensão e interpretação da
mediação.

Custo razoável

Corresponde ao valor ideal para obtenção da informação em função da
quantidade de dados, da unidade de área e da escala de trabalho. Em
suma, pretende-se que haja uma relação custo/benefício.

Participação popular

Em algum momento, ou na elaboração ou revisão dos indicadores.

Atualização e divulgação

Os dados precisam ser coletados e reportados regularmente, devendo
haver um tempo mínimo entre a coleta e a reportagem, para garantir a
atualidade e utilidade para o usuário.

Fácil compreensão

Indicadores devem ser simples e fáceis de compreender para informar
o grupo de pessoas que tomará as decisões quantos aos rumos do
planejamento.

Modelo conceitual estrutural

Usado como guia para o desenvolvimento e estruturação de um
conjunto de indicadores, de uma forma coerente. Sem ele, o conjunto
se torna uma mistura eclética de indicadores, sem qualquer justificação
clara para a sua seleção.

Fonte: Gomes; Malheiros (2006) baseado em Santos (2004), APHO - The Association Of Public Health Observatorie. (2008), ACOS -Advisory Committee on Official Statistics, 2009, Martínez (2009), SIBIS - Statistical Indicators Benchmarking the Information Society (2003) e
CSO (Central Statistical Office – Ireland, 2009).
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A partir da análise e avaliação dos resultados apresentados pelos indicadores, é
possível nortear as tomadas de decisões realizadas pelos gestores municipais,
definindo as ações preventivas ou corretivas que serão implantadas, a fim de
solucionar os problemas ambientais encontrados.
Como vimos nessa aula, é possível estruturar um plano e adequá-lo à realidade
local. Dentre os diversos tipos de planos, temos o plano participativo com foco
ambiental como sugestão de aplicação. Também vimos que, para avaliar o plano
durante a sua aplicação, podem ser utilizados indicadores como instrumentos
para medir o desempenho do plano e permitir uma posterior análise.

PRATIQUE
1. Em nossa aula, estudamos alguns exemplos de planejamentos que podem ser
utilizados para a promoção dos projetos relacionados ao meio ambiente. Diante
disso, qual a abordagem de planejamento você utilizaria como gestor?
2. Segundo Philippi Jr et al (2005), a função de um indicador é tornar perceptível
uma tendência que não está imediatamente visível, favorecendo a dinâmica do
processo de gestão. A partir dessa afirmação, percebe-se a importância de se
ter claramente que indicadores serão considerados no desenvolvimento de um
projeto. Baseado nisso, responda: quais são os critérios geralmente utilizados
para a seleção dos Indicadores em seu munícipio?
3. Vimos em nossa aula a necessidade de aproximar a sociedade local das
tomadas de decisões do munícipio. Inserir a comunidade nesse processo contribui
para torná-la corresponsável por suas ações. Pensando nisso, responda: qual a
relevância da participação social no processo de planejamento?
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