Nova plataforma do Projeto BIG está no ar
A nova plataforma informativa do Projeto Gestão Integrada do Ecossistema da Baía da
Ilha Grande (Projeto BIG), hospedada no portal do Instituto Estadual do Ambiente
(Inea), já está online. Objetivos, desafios e os principais avanços já alcançados, dentre
outras informações relevantes, estão disponíveis e devem ser gradativamente ampliadas.
O objetivo da Unidade Gestora do Projeto BIG é manter esse canal virtual
continuamente atualizado sobre o andamento das atividades que resultam dessa
iniciativa de cooperação entre o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a Organização
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO-ONU), com recursos
financeiros do Global Environment Facility (GEF).
Por intermédio do novo espaço virtual se pretende fortalecer, cada vez mais, as ações de
sensibilização pública e de mobilização social sobre questões-chave relacionadas à BIG
e à sua relevância em termos ambientais, socioeconômicos, culturais, entre outros
aspectos. Para isso, a ideia é implementar estratégias de comunicação, por meio de
diversas ferramentas, dentre as quais, esta nova plataforma tem papel fundamental.
Tais objetivos estão diretamente associados ao Eixo 4 do Projeto BIG que, por sua vez,
visa à ampliação da participação da sociedade no processo de tomada de decisão sobre
a gestão dos recursos naturais da região, com ênfase na difusão de informação
qualificada sobre melhores práticas implementadas em cooperação, entre diversos atores
sociais, e com visão de longo prazo.

Tendo como principais diretrizes a conservação e o uso sustentável da biodiversidade da
Baía da Ilha Grande, considerada a baía mais preservada do Rio de Janeiro, o Projeto
BIG tem quatro eixos de atuação, que se integram e interagem entre si: Planejamento,
Política e Fortalecimento Institucional; Conservação da Biodiversidade; Mitigação de
Ameaças; além de Consciência Pública e Comunicação Ambiental.
Para saber mais sobre o Projeto Big acesse o link a seguir:
http://local:11100/Portal/Agendas/GESTAODEAGUAS/Projetos_geget

