Objetivos da Plataforma de Monitoramento
OBJETIVO 1: Acompanhamento e Monitoramento do Planapo
• Facilitar o fornecimento da informação da execução das iniciativas sob a responsabilidade de cada
órgão, com periodicidade semestral.

• Os dados a serem fornecidos serão referentes à execução, valor gasto, público atendido (informação
preferencialmente territorializada, sempre que possível), especificações do público atendido, quando
for o caso (Ex: mulheres, povos e comunidades tradicionais, juventude, etc), especificação das ações,
quando for o caso (Ex: número de cisternas instaladas em determinado período), justificativas para o
não-alcance de determinada meta/iniciativa e qualificação da informação (campo para informações
qualitativas adicionais).
OBJETIVO 2: Gestão do Planapo
• Possibilitar extração de diagnóstico de como está o andamento das metas e iniciativas, onde
eventualmente os parceiros possam ter mais dificuldade, que fatores podem influenciar na execução
de determinada meta (corte orçamentário, falta de pessoal, dificuldade de acesso à política por parte
do público beneficiário), assim como verificar onde o desempenho está conforme desejado.

Informações a serem geradas na Plataforma
• relatórios, planilhas (CSV), gráficos e informações em mapa,
quando o tipo de dado assim possibilitar.
• Ex.: percentual de mulheres capacitadas por região em 2016; nº de
cisternas instaladas no estado da BA até 2016.

Estas informações serão
relevantes não apenas para
auxiliar na gestão do Plano,
como também no controle
social das políticas públicas
abarcadas por ele.

Fases do Sistema de Monitoramento do Planapo
• 1º momento: sistema em pleno funcionamento (testado pelos órgãos parceiros, que preencheram
os dados no sistema, compreenderam seu fluxo e funcionamento).
• 2º momento: disponibilização de senhas de acesso a organizações da sociedade civil que
compõem a CNAPO, para que possam inserir comentários em um campo específico de cada
iniciativa/meta sobre a visão do público beneficiário a respeito dos resultados gerados a partir de
determinada ação/política pública, sobre as dificuldades ou facilidades de acesso, sobre os
impactos gerados “na ponta”, sobre possíveis problemas de execução, sobre avanços, etc.
• 3º momento: integrar o Sistema de Monitoramento do Planapo a outros sistemas de políticas de
agroecologia (comercialização, sociobiodiversidade, ATER, etc.), rumo à construção efetiva de um
Sistema de Gestão do Conhecimento em Agroecologia.

Níveis de Acesso
Gestor Ciapo

Coordenação e secretaria-executiva da CIAPO - tem acesso a todas
as áreas, podendo visualizar e editar qualquer informação

Gestor de Órgão

O membro da CIAPO de determinado órgão (Ministério) tem a possibilidade de
visualizar informações de todas as áreas e editar as informações de todas as
áreas daquele órgão

Gestor de Área

O coordenador ou técnico de uma determinada área dentro do órgão consegue
visualizar informações de todas as áreas e editar informações somente de sua
respectiva área ou de áreas correlatas (em caso de responsabilidade
compartilhada com outros órgãos)

Usuário Cnapo
(futuro)

Representantes de organizações da sociedade civil que compõem a CNAPO,
podem visualizar informações de todas as áreas e inserir comentários em
campo específico de cada iniciativa sobre os impactos e resultados gerados a
partir da execução da iniciativa/meta em todas as iniciativas do Planapo

Níveis de Acesso
Gestor Ciapo

SE-CIAPO

Gestor de Órgão

MMA – Juliana e Alan
Exemplos

Gestor de Área

COAGRE/MAPA

Usuário da Cnapo

Sociedade Civil da Cnapo

OBS: Para cadastrar o acesso, a pessoa precisa se identificar, informando: nome completo, SIAPE(no caso de servidor) ou CPF
(no caso dos usuários CNAPO) e cargo. Para toda alteração e novo registro feito no preenchimento das metas e iniciativas, o
sistema deve registrar quem fez e quando (data e hora).

Construção junto aos órgãos parceiros

Realização de oficina para alinhamento da
ferramenta entre aqueles que a alimentarão.

Prazo para
sugestões (todos):
11/04

Data prevista
para a oficina
(membros CIAPO):
17/04

Realização de capacitação no uso da plataforma.

Data a ser definida após a oficina de abril
(provavelmente em julho)

Fornecimento de manual de orientações aos
usuários, para que consigam preencher o
sistema adequadamente, entendendo níveis de
acesso, campos de resposta obrigatória, fluxo
da inserção de informações etc.

Material base que será fornecido na
capacitação, será encaminhado para
todos os responsáveis por iniciativas no
Planapo

