Programa Arpa
Resultado da chamada de planos de ação comunitários
15/6/2016

Em atendimento ao edital Edital 5/2016 (Chamada de propostas de Planos de Ação
Sustentáveis – PAS), de 28/1/2016, a Unidade de Coordenação do Programa Áreas
Protegidas da Amazônia (UCP / Arpa) tem a satisfação de divulgar as propostas de PAS
selecionadas para apoio do Programa (Subcomponente 2.3 – Integração das
comunidades) no biênio 2016/2017.
O Subcomponente 2.3 tem por objetivo promover a articulação e o fortalecimento
institucional de organizações comunitárias e comunidades residentes em Unidades de
Conservação apoiadas pelo Arpa (ou delas usuárias), visando à utilização sustentável de
recursos naturais nas Unidades de Conservação.
A equipe da UCP é imensamente grata às equipes gestoras e aos comunitários por todo o
esforço na elaboração e envio das propostas. Uma vez inseridos no Sistema Cérebro pelo
Funbio, os Planos Operativos estarão prontos para execução a partir de julho ou agosto
de 2016.
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Título do PAS

1º

Reserva Extrativista
Arapixi

ICMBio

Implementação de Sistemas Agroflorestais através de
produção de mudas em dois viveiros para a recuperação
de áreas degradadas abandonadas ou superexploradas na
Resex Arapixi.

2º

Reserva Extrativista
Tapajós-Arapiuns

ICMBio

O Conselho nas comunidades e as comunidades no
Conselho: Construindo e executando planos de ações
coletivos.

3º

Reserva Biológica do
Rio Trombetas

ICMBio

Capacitação e envolvimento das comunidades na
conservação da biodiversidade da Reserva Biológica do
Rio Trombetas para uso responsável dos recursos
naturais.

4º

Reserva Extrativista
Rio Iriri

ICMBio

Fortalecimento das alternativas econômicas da Resex
Rio Iriri e promoção dos produtos da floresta na II
Feira dos Povos do Médio Xingu.

5º

Parque Nacional
Mapinguari

ICMBio

Implantação de sistemas produtivos sustentáveis na
comunidade do rio Umari, no entorno do Parna
Mapinguari.

6º

Reserva Extrativista
do Lago do Capanã
Grande

ICMBio

Envolverde

7º

Parque Estadual do
Matupiri

SEMA
Amazonas

Governança ambiental pela participação local
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