
Elaboração de estratégia para implementação de projeto 
piloto para pagamento por serviços ambientais  

(PSA Ribeira) 

Apoio: 

Reunião na UNESP/Registro 
23 de setembro de 2013 



OBJETIVO DA REUNIÃO 

• Planejar as quatro oficinas regionais, sob o 
aspecto metodológico e de conteúdo 



CALENDÁRIO 

Alto Vale 
 

(Apiaí, Barra do 
Chapéu, Iporanga, 
Itaóca, Itapirapuã 
Paulista, Ribeira) 

Médio Vale 
 

(Barra do Turvo, 
Cajati, Eldorado, 

Jacupiranga, 
Registro, Sete 

Barras) 

Lagamar 
 

(Cananéia, Iguape, 
Ilha Comprida, 
Pariquera-açu) 

Portal do Vale 
 

(Itariri, Juquiá, 
Juquitiba, 

Miracatu, Pedro de 
Toledo, São 

Lourenço da Serra, 
Tapiraí) 

Local CEA PNM 
Morro do Ouro  
Apiaí 

Pousada do 
Quilombo de 
Ivaporunduva 
Eldorado 

Pousada da 
Prefeitura 
Municipal 
Pariquera-Açu 

Salão Floresta 
Juquiá 
A confirmar 

Data 15/10 08/10 22/10 ? 

Sub-regiões 

Definições 



OBJETIVO DAS OFICINAS 

• Promover discussão sobre os diversos 
instrumentos existentes de serviços 
ambientais, capacitando os participantes a 
discutirem mais profundamente o assunto e 
conseguirem fazer uma leitura da realidade e 
potencial local. 

• Política de Mudanças Climáticas e seus 
regulamentos como fio condutor 



MATERIAL DE APOIO 

 Mapa da sub-bacia 
 Publicações 
 Textos sobre iniciativas em PSA 



INTRODUÇÃO 

• Explicação sobre o projeto 

• Legislação aplicável 

• Panorama internacional e nacional 



CONCEITOS 

• Divisão de grupos 

• Apresentação de experiências com texto para cada grupo 

• Exercício para identificar: 

a) tipos e características dos serviços ambientais que 
contemplarão;  

b) áreas prioritárias para a execução do projeto;  

c) critérios de elegibilidade e priorização dos participantes;  

d) critérios para a aferição dos serviços ambientais prestados;  

e) critérios para o cálculo dos valores a serem pagos. 

• Apresentação e discussão 



PSA PARA O VALE DO RIBEIRA 

• Cesta de frutas 

• Árvore dos sonhos 

• Árvore dos objetivos 

• Apresentação e discussão 



Levantamento sobre iniciativas 



Equilíbrio socioambiental. 

Pense bem antes de mexer. 

Ivy Wiens 
 
ISA Eldorado 
(13) 3871.1697/1545 
ISA São Paulo 
(11) 3515.8931 
ivy@socioambiental.org 
 
Saiba mais sobre o projeto: 
http://www.ciliosdoribeira.org.br/pagamentos-por-servicos-ambientais 


