
SUSTENTABILIDADE DAS UC: 

engajamento da sociedade civil para boa gestão



sos mata atlântica
• Missão e o SNUC como uma política prioritária para a SOS Mata Atlântica

• 1988, iniciativas no bioma da Mata Atlântica – Lagam ar

• 2003, RPPN

• 2006, criação de Fundos de apoio para UCs a partir de doações desenhada 
como uma estratégia para o fortalecimento do sistem a

• 2007, o primeiro Fundo da SOS Mata Atlântica em coo peração ao ICMBio 
para  a Reserva Biológica do Atol das Rocas

• 2014, UCs Municipais – cerca de 1.000 no bioma

• 2017,  10 UCs fundos específicos e 501 UCs apoiadas
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• Escolha da UC: Prioridade do ICMBio e 
acordado com o doador e SOS Mata 
Atlântica

• Intermediamos uma parceria onde ambos 
os lados, sociedade e poder público, têm 
interesse na conservação e 
aperfeiçoamento da gestão de UCs

• Planejamento e execução das atividades 
pela equipe gestora da UC 

• Acompanhamento da execução por 
técnicos da SOS Mata Atlântica
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Ciclo de vida dos projetos

Plano de Trabalho

Aprovação do Plano 
de Trabalho

Execução das 
atividades

Relatórios de 
execução e 

prestação de contas

Avaliação
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• Termos de doação formalizam o 
relacionamento entre SOS Mata Atlântica 
e doador

• Empresas ou pessoas físicas (indivíduos 
ou grupos) podem investir no apoio às 
UCs da Mata Atlântica e tornarem-se 
parceiros da causa

• Aplicação dos recursos em contas e 
carteiras de investimento específicas

• Gestão feita pela SOS Mata Atlântica e 
um comitê de investimentos

• Fundos de Perpetuidade ou Fundos de 
Caixa
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• Contato com doadores

• Possibilidade de criação de 
um “conselho de amigos”

• Doadores acompanham a 
execução dos Planos de 
Trabalho

Captação de recursos

• Aplicação dos recursos em uma 
carteira de títulos variáveis 
e/ou fixos

• Gestão da aplicação por um 
comitê de investimentos

• Rendimento anual líquido (- tx
adm e inflação) é aplicado nos 
projetos

Constituição do fundo 
de perpetuidade

• Transferência do rendimento 
líquido do fundo para uma 
conta aplicação  do projeto 
com resgates automáticos de 
acordo com as despesas

• Recursos para execução do 
Plano de Trabalho saem da 
conta do projeto

Conta aplicação do 
projeto

Fundos de perpetuidade
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• Contato com doadores

• Doadores acompanham a 
execução dos Planos de 
Trabalho

Captação de recursos

• Aplicação dos recursos em 
conta aplicação de baixo 
risco

• Gestão da aplicação por 
um comitê de 
investimentos

Constituição do fundo 
de caixa

• Rendimentos + o capital 
principal são utilizados no 
projeto

• O Fundo pode ser 
novamente aprovisionado 
ou extinguido

Execução do plano de 
trabalho

Fundos de caixa
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Fundo Atol das Rocas

• Fundo de perpetuidade constituído em
2007 com doações de pessoas físicas

• Conta com conselho de doadores
“amigos do Atol das Rocas” com
regimento interno

• Apoiou a construção da nova base
para receber pesquisadores

• Custeio de equipamentos e
suprimentos
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Fundo Guanabara

• Fundo de Perpetuidade estabelecido em 2011 que
contou com apenas um aporte inicial de doador
pessoa física. Estudamos novas possibilidades de
captação

• Fundo auxiliou na estruturação da infraestrutura
da sede, apoia o fortalecimento do conselho
gestor da Unidade, pesquisas científicas,
atividades de educação ambiental, voluntariado e
sinalização

• Beneficia também a APA de Guapi-mirim
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Fundo Toyota – APA Costa dos Corais

• Fundo de perpetuidade desenhado para ser
constituído em 10 anos com aportes anuais
doados pela Fundação Toyota do Brasil

• Parte do recurso para projetos no ano e outra
parte reservada para aplicação no Fundo de
perpetuidade

• Projetos beneficiados são executados pelo
ICMBio (APACC e CEPENE) e por uma série de
entidades parceiras locais, fortalecendo uma rede
de organizações em prol da APA

• Objetivos dos projetos devem contribuir para o
sucesso dos programas do Plano de Manejo.
Indicadores e metas ajustadas em workshop
conjunto
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Fundo Juatinga - Cairuçu

• Apoio desde 1989, atualmente um Fundo de 
Caixa voltado para a APA do Cairuçu (gestão 
ICMBio) e Reserva da Juatinga (gestão INEA). 

• Custeio de infraestrutura, equipamentos, 
manutenção, operações para ordenamento 
turístico
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Parque Nacional da Tijuca

• A parceria com o ICMBio - PARNA Tijuca 
teve início em 2013, com vistas à 
constituição de um Fundo.

• Um estudo do potencial de captação de 
patrocínio foi realizado.

• Em parceria com a Amigos do Parque e a 
EY, foi realizado o projeto Horizonte 2030, 
como foco na construção de uma visão 
estratégica de longo prazo para o Parque -
arranjo de gestão compartilhada e plano 
estratégico de comunicação. 

• Ações de voluntariado
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Desafios e oportunidades:

1. Presença

2. Adoção

3. Engajamento

4. Fortalecimento



Marcia Hirota

marcia@sosma.org.br

www.sosma.org.br


