
Realizar parcerias estratégicas com instituições financiadoras de projetos ambientais para criar linhas de ações específicas 

para demandas da APAMLS

Articular junto às instituições que desenvolvem pesquisas na região, para preenchimento das lacunas de conhecimento

Criar um banco de possíveis projetos a serem propostos/desenvolvidos de modo a preencher lacunas de conhecimento mais 

emergentes da UC e incentivar que os estudos tenham devolutivas para a gestão e conselho da UC, com linguagem 

adequada

Manter o banco de dados com as informações dos projetos de pesquisas submetidos a UC, visando prever devolutivas dos 

resultados finais para a gestão do conhecimento, incluindo o envio de relatórios finais e, dentro das possibilidades, 

apresentação para o Conselho Gestor ou Grupo de Trabalho específico.  

Criar uma plataforma digital para divulgar as pesquisas submetidas à UC e indicar os temas prioritários de pesquisa e lacunas 

de conhecimento emergentes na UC 

Incentivar a realização de pesquisas científicas e monitoramentos participativos, envolvendo a sociedade em geral e os 

usuários do território l

Gerenciar os resultados de pesquisa e monitoramento que ocorrem na APAMLS

Consolidar,em conjunto com os institutos de pesquisa, um protocolo de coleta de informações para o monitoramento ambiental 

da UC 

Estabelecer parâmetros e indicadores para subsiar a adoção de medidas de manejo e gestão.

Criar e alimentar um banco de dados com os resultados dos monitoramentos

Monitorar, no tempo e espaço, aspectos diversos das atividades turísticas  nas praias e ilhas da APAMLS

Propor e implantar medidas de manejo experimental e monitorar sucesso de técnicas de redução de impactos ambientais 

Capacitar segmentos da sociedade e os usuários da APAMLS para realizar monitoramento participativo

Fomentar monitoramento participativo envolvendo a sociedade em geral e os usuários do território

Articular com instituições executoras de Programas de Monitoramento já existentes no território, visando integração de ações

e forncimento de subsídios às tomadas de decisão das gestão.

Articular com instituições que realizam monitoramento da pesca profissional para inclusão do monitoramento da pesca

amadora na UC

Incentivar a participação dos pescadores no Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira realizado pelo Instututo de

Pesca 

Realizar parcerias e incentivar a realização de monitoramentos de parâmetros ambientais e sociais prioritários para a gestão e

manejo dos recursos no território da UC.

Articular monitoramento que abranja desembocaduras dos canais estuarinos para identificar possíveis fontes difusas ou

remotas de contaminação

Monitorar áreas com risco de erosão, áreas com invasão por espécies exóticas 

Desenvolver conjuntamente com a CETESB um Plano de Ação para o monitoramento da qualidade da água e sedimento e 

avaliação de riscos de contaminação (maré-vermelha)

Articulação junto às instituições de pesquisa, ensino e fomento para viabilizar a realização de pesquisas 

prioritárias para a gestão e manejo dos recursos no território da UC

Aprimoramento, manutenção e divulgação do banco de projetos de pesquisa em desenvolvimento na 

APAMLS

Aprimoramento do monitoramento ambiental realizado na UC buscando a avaliação da integridade do 

ambiente

Articulação e formação de parcerias para a realização de monitoramento de parâmetros ambientais e sociais 

prioritários para a gestão e manejo dos recursos no território da UC.

OBJETIVO DO PROGRAMA: Produzir e difundir conhecimentos que auxiliem a gestão da UC em suas diversas ações.
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