Ações MMA pós Revisão de Meio Termo
Novembro/2011

COMPONENTE 1
Projeto 1.1.01.01 - Avaliação das dificuldades para integração da biodiversidade
nas políticas setoriais governamentais e proposição de alternativas
Atividade 1.1.01.01.01.02: Avaliação, construção de consenso e formulação de
proposições para incorporação da biodiversidade:
1.Setor Pesqueiro
Dois consultores contratados para avaliação de instrumentos econômicos da pesca e
da aquicultura. Seminário pendente de articulação institucional com MPA.
2. Setor Agropecuário
Processo seletivo em andamento.
3. Energia
Projeto já em andamento pelo GBA/MMA junto ao MME e EPE para subsidiar a
tomada de decisão sobre instalação de hidrelétricas na Bacia do Rio Tapajós.
Seminário: adequação dos resultados para diretrizes para outras bacias hidrográficas.
4. Saúde
Termo de referência : avaliação de práticas integrativas de saúde, com enfoque no uso
terapêutico tradicional e popular da biodiversidade.
5. Recursos Florestais
6. Ciência e Tecnologia

COMPONENTE 1
Atividade 1.1.01.01.01.05 ( ATIVIDADE NOVA): “Implementação do Plano
Estratégico da CDB 2011-2020 no Brasil”
Eventos relativos à iniciativa “Diálogos da Biodiversidade” que tem como
objetivo adequar as metas de Aichi para a realidade brasileira.
- Realização de 2 Oficinas de qualificação (27 à 30/09: povos indígenas e
comunidades locais da Amazônia; 06 e 07/10: comunidades locais do centrooeste)
-Realização de 3 consultas a diferentes setores: (26 e 27/09: consulta
Sociedade Civil, 19 à 21/10: consulta povos indígenas e comunidades locais,
17 e 18/11: consulta setor acadêmico e Dez: setor governamental)
- Processo seletivo para contratação de consultor para elaboração do white
paper sobre biodiversidade (TOR 75/11)

COMPONENTE 1

Projeto 1.2.01.02 – Implementação das diretrizes de transversalidade em
áreas selecionadas
Atividade 1.2.01.02.01.02 (ATIVIDADE NOVA): Projeto piloto para o
reconhecimento das ecorregiões aquáticas pelo Plano Nacional de Recursos
Hídricos, incorporando-as no planejamento a nível de bacias hidrográficas.
Continuidade às oficinas realizadas pela SRHU (Projeto 3.2.01.06 - Integração
entre as gestões de recursos hídricos e biodiversidade). Nestas oficinas foram
avaliadas e discutidas as dificuldades para integrar a biodiversidade nas
políticas referentes a recursos hídricos e propostas alternativas para tal.
Diante da necessidade de se testar em campo a inserção de ecorregiões
aquáticas nos planos de bacias hidrográficas esta atividade foi inserida neste
subcomponente.

COMPONENTE 3

Projeto 3.1.01.01 - Criação e manutenção do Instituto Virtual da
Biodiversidade
Atividade 3.1.01.01.01.01: Definição do modelo organizacional do Instituto
Virtual da Biodiversidade
Contratação da IUCN para definição da estrutura e modelo jurídico do IVB. Já
recebemos a não objeção do Banco Mundial para a contratação direta e será
iniciado ainda este mês.
Atividade 3.1.01.01.01.02: Integração de sistemas de informação em
biodiversidade:
Selecionado consultor para formulação de proposta de integração de sistemas
de informação e bancos de dados em biodiversidade no âmbito do MMA.

COMPONENTE 3

Atividade 3.1.01.01.01.03: Estratégia para o monitoramento da biodiversidade.
Foi contratado consultor para diagnóstico das instituições que trabalham com
o tema biodiversidade, além da organização e acompanhamento de grupos
de trabalhos, que irão discutir dentre outros temas:
Padrões e protocolos em biodiversidade;
Estruturação de bancos de dados;
Catálogo de metadados;
Política de dados
1° oficina será realizada entre os dias 22 a 24 de novembro.
Terá a participação de especialistas nos temas a serem discutidos bem como
representantes das instituições vinculadas do MMA.

OBRIGADA!

