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PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE II – PNMA II
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Programa Nacional do Meio Ambiente II

CONTRIBUIÇÕES DO PNMA II
FASE 1 – 2000/2006
Fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA
incremento da capacidade dos órgãos estaduais de meio ambiente
na aplicação dos instrumentos da política ambiental e no
fortalecimento da cooperação interinstitucional.
- modernização dos sistemas de licenciamento ambiental em 12
Unidades da Federação:
. informatização; qualificação de pessoal; atualização de normas
legais e de procedimentos administrativos;
. articulação da atividade de licenciamento com as de
monitoramento e de fiscalização ambiental, racionalizando-se
tempo e recursos aos usuários e ao serviço público, fatos que
resultaram em melhoria da qualidade da prestação de serviço;
. controle social e transparência.
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CONTRIBUIÇÕES DO PNMA II
FASE 1 – 2000/2006
- Fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA

- implementação de sistemas de monitoramento da qualidade
da água em 10 estados:
. mecanismos de disseminação de informação para os
tomadores de decisão e para o público em geral e que, de
forma inovadora, estimularam a integração da área de meio
ambiente com a de recursos hídricos;
. apoio à organização de bancos de dados e sistemas de
informação estaduais sobre qualidade da água.
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CONTRIBUIÇÕES DO PNMA II
FASE 1 – 2000/2006
- Fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA

- Fortalecimento da atuação de órgãos estaduais e municipais
para a gestão da zona costeira nos 17 estados litorâneos:
. incremento na capacidade de implementação dos
instrumentos previstos no Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro, com vistas ao ordenamento da
ocupação e uso do solo.
- Avanços em políticas ambientais estaduais:
. formulação de legislações específicas para a gestão de
recursos hídricos e de resíduos sólidos urbanos.
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CONTRIBUIÇÕES DO PNMA II
FASE 1 – 2000/2006
- Fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA
- Estabelecimento de modelos de gestão ambiental sustentável,
baseados na integração entre os instrumentos de gestão
ambiental, os instrumentos econômicos e os processos
produtivos e na participação social, garantindo maior efetividade
e sustentabilidade às ações implementadas: gestão ambiental na
suinocultura; gestão integrada de resíduos sólidos.
- Disponibilização de ferramentas inéditas (simulações) com
funções de apoio à gestão de bacias hidrográficas
(indicativos de capacidade de suporte) e ao licenciamento
ambiental (condicionantes e conveniência do empreendimento)
constituindo-se em um Sistema de Apoio à Decisão na Gestão
de Bacias Hidrográficas – SAD.
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CONTRIBUIÇÕES DO PNMA II
FASE 1 – 2000/2006
- Fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA
- Disponibilização de informações sobre gestão ambiental:
. Diagnóstico sobre a gestão ambiental nas Unidades da
Federação, disponibilizado pelo Sistema de Informações sobre a
Gestão Ambiental no Brasil – SIGAB, em um banco de dados na
Internet;
. informações sobre a qualidade da água, apoiando a implantação
de um Portal de Qualidade de Água, em articulação com a Agência
Nacional de Águas – ANA;
. apoio à implementação do Portal Nacional sobre o Licenciamento
Ambiental – PNLA, mediante a estruturação de banco de dados
de licenciamento ambiental nas 12 Unidades da Federação
(www.mma.gov.br/pnma2dila);
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TRANSIÇÃO - FASE 1 / FASE 2
2006/2007
Atividades principais:
- Aprimoramento do processo de Licenciamento Ambiental dos estados
que não participaram da Fase I do PNMA II;
- Apoio à implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Meio
Ambiente;
- Planejamento ambiental estadual (revalidação das prioridades ambientais);
- Comunicação e Divulgação dos resultados da Fase 1;
- Seminário Nacional (maio/2007) - apresentação dos resultados da avaliação
do PNMA II – Fase 1 e da proposta da Fase 2.
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FASE 2 – 2007/2011
-

PREPARAÇÃO
-

Autorização da Comissão de Financiamentos Externos – COFIEX –
Recomendação nº 868, de 05/05/2006, para a preparação da Fase 2
do PNMA II;

-

Missão MMA/BIRD: de 28 a 30/11/2006;

-

Reuniões, seminários, consultas – governos federal, estaduais,
municipais, setor produtivo, ONG´s: 2007.

