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Observar os objetivos do Plano das Diretrizes Regionais – page 72
Sistemas de Água
Recursos de Água
Meta: Manter um fornecimento sustentável de água potável de alta qualidade sem necessidade de tratamento, protegendo, preservando e
restaurando a integridade dos recursos das superficies das águas marinhas e águas doces do Cape Cod.
Objetivos:
Proteger e preservar a qualidade das águas subterrâneas.
Gerenciar as retiradas das águas subterrâneas e descarregá-las de uma forma que seja mantido seu equilibrio hidrológico, protegendo assim
os recursos da superfície e das águas subterrâneas.
Prevenir e atenuar a carga de nutrientes e outros contaminantes aos recursos das águas doces
Prevenir e atenuar a carga de nutrientes e outros contaminantes aos recursos das águas marinhas
Gerenciar e tratar as águas das chuvas para proteger e preservar a qualidade da água e imitar a hidrologia natural
Recursos Oceânicos
Meta: Proteger, preservar ou restaurar a qualidade e os valores naturais e as funções dos recursos oceânicos
Objetivos:
Identificar os projetos distantes das áreas de recursos sensíveis e habitats
Preservar e proteger os habitats oceânicos e as espécies por eles sustentados
Proteger as áreas significantemente usadas por humanos e as vistas
Recursos dos Rios e dos Pântanos
Meta: Proteger, preservar ou restaurar a qualidade e os valores naturais e as funções dos rios e pântanos interiores e costeiro assim como
seus amortecedores.
Objetivos:
Proteger os rios e os pântanos e suas reservas das vegetações e das alterações na classificaçāo
Proteger os rios e os pântanos das mudanças na hidrologia
Proteger os rios e os pântanos das descargas das chuvas
Promover a restauraçāo das áreas de recursos degradadas dos rios e dos pântanos
Vida Selvagem e Habitat de Plantas
Meta: Proteger, preservar e restaurar a vida selvagem e habitat de plantass para manter a diversidade natural da região
Objetivos:
Manter a população existente e a diversidade de espécies
Restaurar habitats degradados através do uso de comunidades de plantas nativas

Proteger e preservar habitats de espécies raras, piscinas vernal, 350-pés de amortecedores para piscinas vernal.
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Gerenciar espécies invasoras
Proteger as melhores práticas de gerenciamento para proteger a vida selvagem e o habitat das plantas dos efeitos adversos de
desenvolvimento
Espaço Aberto:
Meta: conservar, preservar ou melhorar a rede de terrenos abertos e espaços verdes que contribuem para o gerenciamento dos efeitos do
desenvolvimento dos recursos da região e apoio a saúde humana
Objetivos:
Proteger os terrenos restantes para desenvolvimento e áreas de recursos dentro das áreas Naturais, incluindo os terrenos para fornecimento
de água futuro
Proteger ou fornecer terrenos abertos e/ou espaços verdes próprios para o contexto
Proteger altamente os valores e funções dos recursos naturais, culturais e agrícolas
Aumentar a conectividade dos recursos dos espaços abertos
Sistemas personalizados
Modelo Comunitário
Meta: Proteger e realçar o caráter único do ambiente personalizado da região baseado no contexto local
Objetivos:
Promover o contexto sensível de construção e design dos locais
Minimizar a quantidade de terrenos recentemente perturbados e superficies impermeáveis
Guiar novos projetos para identificar centros de atividades
Resiliência Costeira
Meta:Prevenir e minimizar o sofrimento humano e a perda da vida e danos de propriedade ou ambiental resultantes de tempestades,
enchentes e erosões e o aumento relativo do nível do mar
Objetivos:
Minimizar os projetos dentro da planície de inundação
Planejar para o aumento do nível do mar, das erosões e inundações
Reduzir a vulnerabilidade para os perigos costeiros
Capitais disponíveis e infraestrutura
Meta: Guiar o índice e o local dos projetos com as provisões de capitais disponíveis e a infraestrutura necessária para satisfazer as
necessidades da região enquanto coordena os resultados dos outros objetivos contidos dentro deste plano.
Objetivos:
Localizar capitais disponíveis e infraestrutura para promover a resiliência comunitária aos desastres naturais, deliberar e promover terrenos
compactos e padrões onde for viável.
Localizar capitais disponíveis e infraestrutura para melhorar as provisões seguras de alta qualidade e instalações que respondem à diversidade
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Necessidades da regiāo e do público
Assegurar capitais disponíveis e infraestrutura direcionando as necessidades existentes e antecipadas do Cape Cod enquanto protege o
patrimõnio cultural e a fonte natural de qualidade e as funções, promovendo projetos de contexto baseado na comunidade
Transporte:
Meta: Fornecer e promover um sistema de transporte seguro, confiável e multimodal
Objetivos:
Melhorar a segurança e eliminar riscos para todos os usuários do sistema de transporte do Cape Cod
Fornecer e promover um sistema de transporte balanceado e eficiente que inclua opções de transporte saudável e conexões apropriadas para
todos usuários
Fornecer um sistema de transporte confiável e eficiente que servirá as necessidades atuais e futuras da região e de seus moradores
Energia:
Meta: Promover um fornecimento diverso de energia, adequado, confiável para servir a comunidade e a economia do Cape Cod
Objetivos:
Minimizar o consumo de energia através de planejamento e modelo, incluindo energia eficiente e medidas de conservação
Apoiar o desenvolvimento de energia renovável de contexto sensível
Aumentar a confiabilidade e resiliência de geração e fornecimento de energia
Gereciamento de resíduos sólidos
Meta: Gerenciar os resíduos sólidos para a região para proteger a saúde e a segurança pública
Objetivos:
Gerenciar apropriadamente os resíduos de construções e demolições, incluindo reciclagem quando disponível
Promover os programas de redução e desvio incluindo reciclagem e compostagem
Promover um sistema de gereciamento integrado de resíduos sólidos
Sistemas Comunitários
Patrimônio Cultural
Meta: Proteger e preservar os valores culturais, históricos e arqueológicos significantes e os recursos do Cape Cod
Objetivos:
Proteger e preservar as formas, disposições, dimensões, a massa e as características chaves que definem os recursos históricos , incluindo os
projetos tradicionais, modelos de vilarejos e vizinhanças
Proteger e preservar os rercursos arqueológicos e os patrimônios das alterações ou realocação
Preservar e melhorar o accesso público e seus direitos ao longo da costa
Proteger e preservar a agricultural tradicional e o desenvolvimento marinho assim como sua utilização
Economia
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Meta: Promover uma economia regional sustentável, formada de uma vasta gama de empresas fornecendo uma expansão de oportunidades
de empregos para uma força de trabalho diversa
Objetivos:
Proteger e construir nas vantagens competitivas do Cape, incluindo Vilarejos históricos e áreas marítimas e um ambiente natural saudável
Usar os recursos e a infraestrutura com eficiência
Promover empresas e indústrias diversas e equilibradas
Apoiar indústrias que fornecem empregos para uma força de trabalho diversa com salários condignos
Expandir atividade econômica e riqueza regional através de exportação, valores adicionados, susbstituição de importados, e propriedades das
pessoas locais.
Moradia:
Meta: Promover a produção de suprimento adequado de moradias para aluguel ou posse que sejam seguras, saudáveis e alcançáveis para
pessoas de diferentes níveis de renda e diferentes necessidades
Objetivos:
Promover um aumento em diversidade e escolhas de moradias
Proteger o estoque de moradias existentes e promover um aumento no suprimento de moradias para o ano inteiro
Aumentar a acessibilidade de moradias

