2 - PROGRAMA DE USO PÚBLICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: Articular, promover e ordenar o turismo em conjunto com os diferentes atores sociais, buscando a sua sustentabilidade.
DIRETRIZES

AÇÕES

Estabelecer calendário de encontros com poder publico local para ordenamento e monitoramento dos
usos diversos nas praias.

Articulação com os órgãos de gestão territorial para ordenamentos dos usos turisticos diversos

Definir com os órgãos competentes o planejamento estratégico para o ordenamento dos usos
diversos nas praias.

Envolver Prefeituras (secretarias de turismo), órgãos de fiscalização, guias e agentes de turismo para
resolução do turismo náutico desordenado

Incentivar e apoiar ações de capacitação de agentes do trade turistico para o turismo sustentável

Artiular ações com as comunidades locais para incentivar o turismo de base comunitária

Elaborar roteiros turísticos focados nos objetivos das UC
Fortalecimento da cadeia do turismo sustentável
Elaborar roteiros e programas para avistamento de aves nas praias e ilhas marinhas

Incentivar ações de boas práticas de turismo

Incentivar e fomentar praticas turisticas de baixo impacto como ciclismo, caminhadas, caiaques,etc.

Promover em parceria com o poder público campanhas sobre a destinação adequada dos resíduso
sólidos gerados, principalmente na alta temporada
Articular com a prefeitura e parceiros a gestão dos resíduos sólidos, principalmente na alta
temporada;
Articulação com os diferentes setores da sociedade para estabelecimento de ações conjuntas

Formalizar junto à Marinha do Brasil, Prefeitura de Cananéia e ICMBio a permissão para o
desenvolvimento de atividades turísticas na parte terrestre da Ilha do Bom Abrigo.

Elaborar em parceria com profissionais do turismo, universidades formação continuada de guias de
turismo
Articular para a destinação de petrechos de pesca perdidos no mar
Estabelecer a capacidade de suporte para a visitação na AIT da Ilha do Bom Abrigo

Cadastrar embarcações e operadoras para exploração turistica na AIT da Ilha do Bom Abrigo
Aplicar de questionário para percepção dos atores chave.

Ordenamento das atividades turisticas na Área de Interesse Turístico (AIT) da Ilha Elaborar o Plano de Uso Público para a Área de Interesse Turístico (AIT)
do Bom Abrigo em conjunto com os órgãos responsáveis
Elaborar Sistema de Gestão de Risco e Contingência para a Área de Interesse Turístico (AIT)

Estabelecer indicadores para o monitoramento do uso público na Área de Interesse Turístico (AIT) da
Ilha do Bom Abrigo
Desenvolver estratégias de comunicação para os usuários.

Articulação para implantação de estrutura de apoio turistico nos locais de interesse Elaborar Plano de Sinalização e Comunicação Visual
para a visitação

Implantar as infraestruturas de sinalização e comunicação visual

