
O que é o Projeto Orla

A praia é de todos nós

Além dos entes públicos, o Projeto Orla
precisa de representantes da
sociedade civil para elaborar e

implementar seu Plano de Gestão
Integrada - PGI

Sua participação é
muito importante

Projeto Orla Angra

O Projeto Orla é uma ação interministerial
implementada em parcerias com Estados e
Municípios visando aperfeiçoar o ordenamento
dos espaços litorâneos, compatibilizando as
políticas econômica, patrimonial, turística e
ambiental, fundamentadas no tripé mercado,
sociedade e governo.

O Plano de Gestão Integrada - PGI é o
instrumento resultado da metodologia do
Projeto Orla que estabelece as ações e
estratégias a serem adotadas pelo município
para executar a gestão da sua orla, sendo um
dos requisitos do Termo de Adesão a Gestão
de Praias - TAGP. O plano deve ser elaborado
através de oficinas participativas com atores
sociais locais.

O Projeto Orla será implementado pela
coordenação municipal, com o apoio e
supervisão da Coordenação Estadual e da
Coordenação Nacional, estabelecendo um
modelo de gestão com a participação, desde a
elaboração do Plano de Gestão Integrada até a
implementação do plano, desses três entes
federados e da sociedade civil.

Conheça mais sobre o Projeto Orla do município de Anchieta e
participe da elaboração e implementação do seu Plano de

Gestão Integrada - PGI.

PROGRAMAÇÃO 
1ª Etapa da Oficina de Planejamento

14 a 18 de março de 2022
2ª Etapa da Oficina de Planejamento

05 a 07 de abril de 2022



Quem pode participar

   Unidades de Planejamento - 

UP 01 - Trecho de Iriri a Inhaúma
UP 02 - Trecho de Inhaúma a Quitiba
UP 03 - Trecho da Ponte Cônego Barros a Ponta dos Castelhanos
UP 04 - Trecho da Ponta dos Castelhanos a entrada dos Castelhanos
UP 05 - Trecho de Castelhanos a Guanabara
UP 06 - Trecho de Guanabara a Parati
UP 07 - Trecho de Parati a Ubu
UP 08 - Trecho da Praia do Além até o limite do município

Representantes de associações de
moradores;
Representantes de atividades econômicas
(pesca, turismo, comércio, portuária, etc.
Técnicos e gestores públicos;
Representantes de associações locais;
Estudantes e professores;
Etc

                             GARANTA SUA VAGA!  

Importante
Será realizada uma seleção para que os principais grupos sejam

representados durante o processo de elaboração do plano. O número
máximo de participantes nas oficinas será de aproximadamente 60
pessoas, considerando a pandemia da covid-19 e as orientações de

distanciamento das organizações de saúde.
Garanta sua vaga!

 

Foram pré definidas 08 Unidades de Planejamento
mas essas unidades poderão ser alteradas na oficina



Saiba mais

Para mais informações visite os links do Projeto orla de
Anchieta e seus parceiros:

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Anchieta
Rua Franklin Von Doelinger nº SN, Justiça, Anchieta, ES, Brasil,
29.230-000       Telefone   (28) 3536-1867
https://www.anchieta.es.gov.br/secretaria/ler/7/secretaria-de-
meio-ambiente

Fazem parte do Grupo de Trabalho do Projeto Orla
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Secretaria Municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo
Secretaria Municipal de Esporte e da Juventude
Secretaria Municipal de Pesca
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Gestão de Praias - Governo Federal
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/patrimonio-da-
uniao/destinacao-de-imoveis/gestao-de-praias

Manuais do Projeto orla
https://antigo.mma.gov.br/publicacoes/gestao-
territorial/category/81-gestao-costeira-g-projeto-orla.html

Prefeitura Municipal de Anchieta
https://www.anchieta.es.gov.br/pagina/ler/2134/projeto-orla-
anchieta.

Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
https://iema.es.gov.br/

Inscreva-se na Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou no site
https://www.anchieta.es.gov.br/pagina/ler/2134/projeto-orla-anchieta

PERÍODO DE INSCRIÇÕES: DE 03 A 10 DE MARÇO

Prefeitura Municipal de
Anchieta/ES


