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MATRIZ DOS PROGRAMA DE GESTÃO

MATRIZ DOS PROGRAMA DE GESTÃO
PROGRAMA DE PROTEÇÃO_FISCALIZAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
Assegurar a conservação da diversidade biológica e as funções dos ecossistemas (aquáticos e terrestres), por meio de ações de recuperação ambiental e manejo sustentável dos
recursos naturais.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

METAS:

::

INDICADOR:

Expressa a mudança que o programa se propõe a São os resultados esperados quantificáveis Objetiva medir o grau de êxito
alcançar, consistindo na superação do problema
do Programa em relação às
crítico/central - (efeitos gerais esperados)
metas previamente
estabelecidas

ACÕES

ATIVIDADES

O QUE?

COMO ?

CLASSIFICAÇÃO DAS
ATIVIDADES

CONDICIONANTES:
RESPONSABILIDADES
E PARCERIAS
Quem?

CRONONGRAMA
1

2

3

A.1.

A.2

A.3.

Finalizado, com inclusão das contribuições

A ser elaborado em conjunto com os responsáveis pela gestão
(representantes do Sistema Ambiental Paulista)

4

5

PROGRAMA DE MANEJO E RECUPERAÇÃO
OBJETIVO CENTRAL: Assegurar a conservação da diversidade biológica e as funções dos
ecossistemas (aquáticos ou terrestres), por meio de ações de recuperação ambiental e
manejo sustentável dos recursos naturais.
1. Restauração ecológica e manejo de áreas antropizadas ou degradadas

2. Manejo e controle de espécies exóticas
3. Conservação e manejo de espécies nativas

PROGRAMA DE USO PÚBLICO
OBJETIVO CENTRAL: Ordenar as atividades de uso público na unidade de modo a
garantir a segurança dos usuários (tanto nas atividades dirigidas quanto livres) e
minimizar possíveis impactos sobre os recursos naturais protegidos pela UC.

1. Estratégias de parcerias com o trade turístico e gestão da informação
turística

2. Implementação de estruturas e sistema de gestão dos atrativos
turísticos
3. Conscientização de visitantes e promoção de ações de educação
ambiental

PROGRAMA DE INTERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
OBJETIVO CENTRAL: Assegurar, por meio das relações entre os diversos atores do
território, os pactos sociais, as boas práticas e o reconhecimento do papel e potencial do
território, necessários para garantir os objetivos dos Programas de Gestão e o
desenvolvimento das comunidades envolvidas.

1. Atividades de conscientização sobre os vetores de pressão na UC
2. Estratégias e desenvolvimento de atividades com uso sustentáveis dos
recursos naturais
3. Articulação e promoção de políticas públicas
4. Interação com setor produtivo local e atores sociais
5. Atividades de conscientização sobre os vetores de pressão na UC

PROGRAMA DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO
OBJETIVO CENTRAL: Diminuir os vetores de pressão sobre o território, com vistas a
garantir a integridade física, biológica e cultural da unidade
1. Aperfeiçoar ações preventivas e de combate aos incêndios

2. Controle e monitoramento dos acessos e limites da UC
3. Monitoramento e ações operacionais
4. Desenvolvimento e implantação de ações estratégicas em
complemento ao Plano de Fiscalização - SIM

PROGRAMA PESQUISA E MONITORAMENTO
OBJETIVO CENTRAL: Produzir, sistematizar, disponibilizar e difundir conhecimentos que
auxiliem a gestão da UC em suas diversas ações.

1. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
2. MANEJO DE ÁREAS SILVESTRES

3. CONSERVAÇÃO DE BIODIVERSIDADE (lacunas de conhecimento)

4. GESTÃO DA PESQUISA

