
M.1 Plano de Educação Ambiental da UC  publicado 

1 2 3 4 5

1.1
Formação de duas Camara Técnica com os temas: 
Educação Ambiental e Proteção Fiscalização

1.2
Articular com o Conselho Gestor o planejamento de 
elaboração do Plano de Ed. Amb. da UC, com base nas 
diretrizes estabelecidas pela FF

1.3
Produção audiovisual multimídia com temática educativa, 
de informação e de sensibilização.

1.4
Estabelecer canal de comunicação periódica entre a 
gestão da UC e sociedade civil.

2.1 Realização de serviços  de comunicação e sinalização.

2.2
Acompanhamento da elaboração e implantação dos 
serviços especializados de comunicação e sinalização.

2.3
Ações de manutenção dos sitemas de comunicação e 
sinalização.

3
Participação da gestão nos 
principais fóruns de debate

sobre o território
3.1

Participação da gestão da UC nos processos
de elaboração e revisão dos instrumentos que
incidem sobre seu território.

Estratégia de gestão Fundação Florestal

4.1
Articular apoio na orientacão acerca de prevenção e 
combate a incendios para municipios que abrangem a 
UC

4.2
Promover formação em construção de projetos para 
captação de recursos em fontes específicas (ex: 
FEHIDRO) para conservação ambiental

4.3
Promover parcerias para realização de cursos de 
formação para incentivo ao manejo sustentável do solo

4.4
Articular a promoção de cursos de formação,
projetos e intercambios sobre de Pagamentos
por Serviços Ambientais

CONDICIONANTES

Estratégia de gestão
Elaboração do Plano de

Educação Ambiental da UC
1

Fundação Florestal;
Conselho da UC;

Prefeituras Municipais;
Conselhos Municipais

ONGs, Instituições;
 Órgãos de Classe Rurais;

Associações e Cooperativas
Meios de Comunicação 

Regionais (rádios, jornais, tv)

Fundação Florestal

Promover sentimento de pertença da 
população residente com relação ao 

território da APA
Sistema de Sinalização da UC em implementaçãoM.2

2

Quantidade de vias sinalizadas com instrumentos de 
comunicação visual da UC

Estratégia de gestão

2 - PROGRAMA DE INTERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO METAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: 
Estabelecer por meio das relações entre os diversos atores do território, os pactos sociais necessários para garantir o objetivo superior da UC.

Adesão de parceiros para o diálogo e 
elaboração do Plano

Recursos disponiveis

Plano de Educação Ambiental aprovado pelo
Conselho da Unidade de Conservação

INDICADORES

4

Realização de ações formativas 
para temas fundamentais a 

conservação da biodiversidade da 
UC junto a sociedade civil

Articulação
Interinstitucional

Fundação Florestal;
CFB;  Conselho da UC;
Prefeituras Municipais;
Conselhos Municipais

ONGs, Instituições;
Órgãos de Classe Rurais;

Associações e Cooperativas

CRONOGRAMA (ANOS)
DIRETRIZES AÇÕES

CLASSIFICAÇÃO DAS 
ATIVIDADES

RESPONSABILIDADES E 
PARCERIAS

Adoção de estratégias
relacionadas à comunicação visual 

e sinalização da Unidade como 
instrumentos de promoção de 

educação ambiental


