5 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO DO PROGRAMA: Incentivar a adoção de alternativas sustentáveis do uso do solo e de produção compatíveis com o atributo e com as demandas socioeconômicas da população.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

METAS

M1. Recuperar 3% das APPs.

Promover a adequação dos usos dos recursos naturais M2. Aumentar o número de melipolinários.
da APA aos objetivos de conservação dos seus
atributos.
Realizar pelo menos duas ações anuais de boas
M3.
práticas com potenciais parceiros.
M4.
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Promoção do incremento da qualidade, da
produtividade e da produção da
meliponicultura.

Promoção de arranjos institucionais para
difusão das políticas e programas existentes
sobre sustentabilidade na produção agrícola.

Número de proprietários que aderiram ao
programa.

• Fonte para captação de recursos para o Programa de PSA;
• Adesão dos diferentes atores do território;
• Viabilidade de implantação.

Número de meliponários instalados.

Adesão de parceiros para o diálogo e realização das atividades.

Número de reuniões realizadas.

Adesão das instituições e dos diferentes atores envolvidos no território.

Criar e implementar o Programa de certificação para
Número de produtores certificados.
a APA.

Fonte para captação de recursos.

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

RESPONSABILIDADES E
PARCERIAS

Articular a implantação de políticas públicas de
1.1
pagamento por serviços ambientais.

Estratégia de gestão

FF, Conselho Gestor, Prefeitura,
Governo do Estado, Iniciativa
Privada.

Internalizar o Plano de Fortalecimento da Cadeia
2.1 Produtiva da Apicultura e Meliponicultura do Estado
de São Paulo.

Estratégia de gestão

FF, Prefeitura, Conselho Gestor,
EMBRAPA, SAA.

Articular com órgãos públicos, privados e sociedade
civil, visando à disseminação de boas práticas de
2.2 gestão, produção, transporte, processamento e
comercialização dentro da cadeia produtiva dos
produtos de abelhas nativas.

Articulação interinstitucional

FF, Prefeitura, Conselho Gestor,
EMBRAPA, SAA, Iniciativa Privada.

Divulgar ações e protocolos do Governo do Estado
3.1 de SP sobre difusão de tecnologias e práticas
sustentáveis.

Operacionalidade de gestão

FF, Prefeitura, Conselho Gestor e
outras instituições.

Implementar ações/cursos de boas práticas em
parcerias com instituições que atuam no tema.

Articulação interinstitucional

FF, Prefeitura, Conselho Gestor,
CDRS, EMBRAPA, SENAR.

Facilitar a interlocução entre governo estadual,
3.3 prefeitura e sociedade civil para programas de
recuperação do solo e estradas rurais.

Articulação interinstitucional

FF, Prefeitura e SAA.

Estratégia de gestão

FF, Prefeitura, Conselho Gestor,
SAA, entre outros.

DIRETRIZES
Valoração dos serviços de provisão de
recursos hídricos e polinização.

CONDICIONANTES

INDICADORES

AÇÕES

3.2

Desenvolvimento de Programa de Certificação
Buscar apoio institucional para o estabelecimento de
de Produtos, Processos e Serviços gerados no 4.1 cultura de certificação dos produtos, processos e
território da APA.
serviços gerados na APA.

CRONOGRAMA (ANOS)
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