
O Projeto Orla na percepção dos instrutores: 
principais desafios e potencialidades

O Projeto Orla, instituído pelo Decreto 5.300/2004, é um

dos principais instrumentos da gestão costeira no Brasil e se

destaca por ser aplicado na esfera local (município). Para ser

implementado, os municípios devem desenvolver um Plano de

Gestão Integrada (PGI), que deve ser assessorado por um (a)

instrutor (a), profissionais capacitados pela Coordenação

Nacional para aplicarem a metodologia proposta.

Portanto, os instrutores do Projeto Orla podem ser

considerados multiplicadores da metodologia e profissionais

com conhecimentos práticos acerca dos processos de

desenvolvimento dos PGIs. Assim, a opinião deles pode

desempenhar um importante papel na identificação de aspectos

que necessitam aperfeiçoamento na metodologia.

Identificar as principais lacunas e potencialidades na

metodologia do Projeto Orla (PO) a partir da percepção dos

instrutores que com atuação na elaboração de Plano de Gestão

Integrada (PGIs) junto a municípios costeiros. Para isso, foram

utilizadas as seguintes categorias de análise: (i) metodologia do

PO, (ii) processo de elaboração do PGI e, (iii) institucional e

governança.
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A partir da análise da percepção dos instrutores foi

possível delinear algumas das principais potencialidades do

PO, bem como definir aspectos que necessitam de

reformulação ou adequação para maior sucesso na

implementação deste instrumento.

Na opinião da maior parte dos entrevistados, a

metodologia do PO é bem fundamentada em conceitos

extensamente difundidos na literatura e permite ampla

participação da sociedade civil ao longo do processo de

criação e implementação do PGI. No entanto, os prazos

definidos para as oficinas e o baixo interesse político dos

municípios em implementar seus respectivos PGIs se

constituem como os principais desafios do PO.
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Entrevistas a partir 

de roteiro 

semiestruturado

12 instrutores

86 PGIs (somados)

14 estados costeiros

Matriz SWOT adaptada

• Base conceitual

• Metodologia das 

oficinas

• Organização dos 

manuais

• Linguagem técnica

• Prazo flexível para 

elaboração do PGI

• Duração das oficinas

• Ampla participação 

social

• Colaboração 

interinstitucional

• Integração com outros 

instrumentos de gestão

• Baixo interesse do 

poder público municipal 

na implementação do 

plano
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