Elaboração de estratégia para implementação de projeto piloto
para pagamento por serviços ambientais – Vale do Ribeira
PSA Ribeira

SONHOS – elementos identificados pelos participantes das oficinas
regionais realizadas de 15 a 30/10/13
Alto Vale
Ter mercado para produtos orgânicos, agroflorestais e artesanato
Mais instituições de ensino e pesquisa
Mais acesso (para turistas e escoamento de produtos)
Energia limpa
Valorizar a produção local
Consumir mais produtos locais
Diversificar produção
PSA para remunerar o produtor para manter a floresta em pé, fixando-o na terra.
Envolver juventude nas atividades do campo
Mais portas abertas do mercado
Valorização da gastronomia
Eventos temáticos
Criar condições para o turista permanecer na região (diversificar as atividades)
Infraestrutura, meios de hospedagem (inclusive mais rústicos), atrativos regionais
Produtos beneficiados localmente
Acesso aos parques

Portal do Vale
Valorização do patrimônio socioambiental pela população local
Aumentar o IDH por meio do desenvolvimento adequado à realidade e potencial local
Valorização da área rural e suas comunidades
Envolver os jovens nessas discussões
Atividades agrícolas sustentáveis
Mais estrutura de gestão
Conhecimento, reconhecimento e valoração econômica do patrimônio socioambiental do Vale do Ribeira
Alternativas econômicas que ajudem a reduzir as atividades ilegais
Que os órgãos públicos trabalhem de forma integrada
Bolsa Verde – renda mínima pela conservação da floresta
Educação ambiental para todos
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Lagamar
Sistema de informações integrado, eficiente e em nuvem
Mais atividades econômicas sustentáveis
Ordenamento territorial
Disposição adequada de resíduos
Revisão dos procedimentos FEHIDRO, possibilitando apoio à ações em PSA
Pólo de Biotecnologia como incubadora de iniciativas
Cobrança pelo uso da água implantada
Serra do Cafezal duplicada, aeroporto comercial, transporte ferroviário de carga e passageiros
Aperfeiçoamento das políticas de aquisição de alimentos, com valor agregado
Políticas públicas integradas
Vale do Ribeira na mídia, por ações positivas
Rio Ribeira com melhores condições ambientais, muitos peixes e sem barragem
Manter o jovem no campo, inclusive dando melhores condições tecnológicas
Normas estabelecidas para PSA, cessando a pressão sobre o bioma Mata Atlântica
Apoio aos pequenos produtores para manter a floresta em pé
Investimento na cadeia produtiva do turismo, valorizando a beleza cênica e a agricultura
Selo para boas práticas ambientais
Fortalecer a identidade do Vale do Ribeira
Mais pagadores privados
Compensação financeira aos municípios que abrigam Unidades de Conservação
Direcionar compensações de empreendimentos às ações em PSA
População rural valorizada e com boas condições de vida
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