Elaboração de estratégia para implementação de projeto piloto
para pagamento por serviços ambientais – Vale do Ribeira
PSA Ribeira

ÁRVORE DOS OBJETIVOS - identificados pelos participantes das
oficinas regionais realizadas de 15 a 30/10/13

Região

Alto Vale
Direcionar compensação de obras (estradas e
outros) para conservação da floresta
Prospecção de parceiros para contribuírem com o
fundo
Ter assistência técnica
Marco legal municipal

Ações necessárias

Fundo próprio (para os municípios onde já existe,
regulamentá-lo)
Articular os provedores dos serviços ambientais
Levantar quais os serviços ambientais produzidos
Ter um selo regional de boas práticas ambientais
mais o SIM
Levar informação aos agricultores e qualificar a
discussão
Aproveitar a discussão sobre o CAR para discutir
PSA

Apoio:

OBJETIVO

Gerar renda para os produtores/agricultores para
manter a floresta em pé

Resultado

Ter mercado para produtos orgânicos, agroflorestais
e artesanato
Valorizar a produção local
Consumir mais produtos locais
Diversificar produção
PSA para remunerar o produtor para manter a
floresta em pé, fixando-o no campo.
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Lagamar
Sensibilizar os provedores
Ter iniciativas piloto, mas também projetos efetivos e mais
amplos
Conhecer os beneficiários dos serviços, que são os
potenciais pagadores
Estabelecer marco legal e incidir sobre políticas públicas

Ações necessárias

Utilizar espaços como conselhos ambientais e rurais
(COMDEMA, CMDR, Conselhos Gestores de UC’s,
CONSAD, CODIVAR, CBH-RB, GERCO) para essa
discussão
Atuação junto às prefeituras para criação e efetivação de
fundos
Dar visibilidade à elaboração de estratégia em PSA
Utilizar as redes sociais para divulgação
Sensibilizar o público em geral, utilizando a mídia

Apoio:

OBJETIVO

Efetivar uma articulação para pagamento por serviços
socioambientais

Resultado

Aperfeiçoamento das políticas de aquisição de alimentos,
com valor agregado
Políticas públicas integradas
Vale do Ribeira na mídia, por ações positivas
Rio Ribeira com melhores condições ambientais, muitos
peixes e sem barragem
Manter o jovem no campo, inclusive dando melhores
condições tecnológicas
Normas estabelecidas para PSA, cessando a pressão sobre
o bioma Mata Atlântica
Apoio pequenos produtores para manter a floresta em pé
Investimento na cadeia produtiva do turismo, valorizando a
beleza cênica e a agricultura
Selo para boas práticas ambientais
Fortalecer a identidade do Vale do Ribeira
Mais pagadores privados
Compensação financeira aos municípios que abrigam
Unidades de Conservação
Direcionar compensações de empreendimentos às ações
em PSA
População rural valorizada e com boas condições de vida
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Região

Portal do Vale
Promover ações em Educação Ambiental, envolvendo a
juventude e os programas existentes
Criar fóruns de PSA nos colegiados já existentes, como
CBH, CONSAD, CODIVAR, etc
Realizar estudos e pesquisas que auxiliem a valorar e
valorizar o patrimônio

Ações necessárias

Fomentar a extensão rural de forma integrada, incentivando
a produção sustentável
Garantir
coerência
entre
as
políticas
públicas,
especialmente entre agricultura e meio ambiente, evitando
orientações contraditórias ao produtor
Promover intercâmbio entre iniciativas locais
Capacitar os agricultores para as cadeias produtivas
sustentáveis

OBJETIVO

Valorização do patrimônio socioambiental pela população
local
Valorização da área rural e suas comunidades
Envolver os jovens nessas discussões
Atividades agrícolas sustentáveis

Resultado

Apoio:

Conhecimento, reconhecimento e valoração econômica do
patrimônio socioambiental do Vale do Ribeira
Alternativas econômicas que ajudem a reduzir as atividades
ilegais
Que os órgãos públicos trabalhem de forma integrada
Educação ambiental para todos

