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Agenda Setembro de 2016   
Setembro  2016

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 – R.E. de 

Plenária do CBH 

Macaé

(CANCELADA)

3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 – Reunião

FNCBH – Brasília 

22 – Reunião

FNCBH - Brasília

23 24 

25 26 27 28 29 30 - R.O.  de CT / 

R.O. de Diretoria

Colegiada

(REAGENDADAS)

Notes: Reuniões

agendadas para o  

dia 30/09/2016 

reagendadas para 

o dia 10/10/2016
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27 a 29 de Setembro - Seminário Regional sobre Gestão de Recursos Hídricos  2016

Informações obtidas através do site : SRHIDRO 2016

O Seminário Regional sobre Gestão de Recursos Hídricos é um evento bienal
promovido desde 2007 pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia
Ambiental do Instituto Federal Fluminense (PPEA-IFF), com a participação de
pesquisadores e limnólogos convidados que compõem o seu Comitê Científico.
O objetivo do seminário é colaborar na difusão de alternativas de gestão de
recursos hídricos compatíveis com a sustentabilidade regional, que vêm sendo
desenvolvidas a nível nacional e internacional, adaptáveis à realidade da região
e estimuladoras da participação de atores sociais regiões hidrográficas do
estado do Rio de Janeiro. Em 2016, o tema central do SRHIDRO será
“recuperação, conservação e gestão ambiental de bacias hidrográficas”, com
vistas a troca de experiências de pesquisa, extensão e inovação de
metodologias e técnicas de recuperação e conservação de bacias hidrográficas,
com vistas ao fortalecimento do controle social no processo de gestão e ao

estímulo à gestão descentralizada, integrada e participativa de bacias
hidrográficas. Durante o evento acontecerão mesas-redondas, apresentações
de trabalhos sob forma oral e de pôster, minicursos e oficinas. Paralelamente
ao SRHIDRO 2016 será realizado o VI Fórum Ambiental Alberto Ribeiro Lamego,
reunindo representações regionais e nacionais de instituições públicas, da
sociedade civil e usuários envolvidos no uso e no gerenciamento de recursos
hídricos.

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 24/2016] [20/09/2016] 

Ações Previstas

http://srhidro2016.iff.edu.br/
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26 de Outubro de 2016 - 9º Fórum e o 6º Prêmio da Agenda Ambiental na Administração Pública 

(A3P)        Eficiência no Uso dos Recursos Naturais : Água e Energia.

Estão abertas as inscrições para o 9º Fórum da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), iniciativa do Ministério do
Meio Ambiente (MMA) que será realizada no dia 26 de outubro, no auditório do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília.
No evento, haverá apresentações e debates sobre ações inovadoras do poder público em relação ao uso dos recursos naturais e
os avanços na implementação de ações sustentáveis.

O tema desta edição é “Eficiência no uso dos Recursos Naturais: Água e Energia”. O 9º Fórum tem por objetivo disseminar
informações e promover o diálogo sobre temas relevantes para a inserção da sustentabilidade na Administração Pública. Além
disso, busca reconhecer o mérito das iniciativas dos órgãos e entidades do setor público que contribuem para a inserção de
critérios socioambientais nas atividades públicas.

O Fórum vai reunir diversos parceiros da A3P em um debate sobre como tornar o ambiente de trabalho cada vez mais
sustentável. O programa totaliza mais de 300 instituições públicas com Termo de Adesão e conta com quase 600 órgãos
cadastrados na Rede A3P. Diversos deles apresentarão suas experiências sustentáveis inovadoras na gestão pública, auxiliando
no descarte adequado dos resíduos gerados e no uso e manejo adequado dos recursos naturais.



5

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 24/2016] [20/09/2016] 

Já o 6º Prêmio A3P “Melhores Práticas de Sustentabilidade” objetiva dar visibilidade às iniciativas de responsabilidade
socioambiental implementadas na administração pública, reconhecer o mérito das atividades promovidas pelos órgãos públicos
na prática da A3P e estimular a replicação das ações bem-sucedidas. As inscrições para envio de projetos com o intuito
de concorrer ao 6º Prêmio foram encerradas em 15 de dezembro de 2015.

Programação :hotsite.mma.gov.br/a3p/programação

Inscrições :hotsite.mma.gov.br/a3p/inscricoes-9o-forum-a3p

http://hotsite.mma.gov.br/a3p/programacao/
http://hotsite.mma.gov.br/a3p/inscricoes-9o-forum-a3p/
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30 de Junho de 2016 a 22 de Outubro de 2016 - Inscrições para  a 2º Edição do  Prêmio Nacional de 

Biodiversidade

O PRÊMIO NACIONAL DA BIODIVERSIDADE, instituído pela Portaria MMA nº 188, de 22 de maio de 2014, tem por finalidade
reconhecer o mérito de iniciativas, atividades e projetos que se destacam por buscarem a melhoria do estado de conservação
das espécies da biodiversidade brasileira, contribuindo para o alcance das Metas Nacionais de Biodiversidade.
Podem concorrer ao Prêmio iniciativas, atividades e projetos concluídos ou em estágio avançado de execução, que
apresentem resultados e impactos comprovados para a melhoria do estado de conservação da biodiversidade brasileira.
A Segunda Edição do PRÊMIO NACIONAL DA BIODIVERSIDADE contemplará 07 (sete) categorias para inscrição de iniciativas
relacionadas à melhoria no estado de conservação ou divulgação da biodiversidade brasileira:

I – Sociedade Civil
II – Empresas
III- Iniciativas Comunitárias
IV – Academia
V – Órgãos públicos
VI – Imprensa
VII – Ministério do Meio Ambiente

Cronograma:

Inscrições: 30 de junho de 2016 a 22 de outubro de 2016
Avaliação: até 18 de abril de 2017
Divulgação dos finalistas: 22 de abril de 2017
Cerimônia de premiação: 22 de maio de 2017

Acesse o Edital (Edital nº 1, de 28 de junho de 2016) Informações obtidas através do site:  http://pnb.mma.gov.br/

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 24/2016] [20/09/2016] 

Ações em Andamento

http://pnb.mma.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/Edital-01-2016_SBF_MMA_2%C2%BA-PNB-integral.pdf
http://pnb.mma.gov.br/
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Ações Ocorridas
[Informativo CILSJ/CBH Macaé 24/2016] [20/09/2016] 

Seminário prepara novas prioridades do Plano Nacional de Recursos Hídricos

Especialistas em recursos hídricos e representantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

(Singreh), de setores usuários e da sociedade civil se reuniram entre 13 e 14 de setembro, em Brasília, para participar

do Seminário Prioridades do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) para 2016-2020. Cerca de 150 pessoas

participaram das discussões. O objetivo do encontro foi consolidar os resultados do processo de revisão do PNRH, que

envolveu, dentre outras atividades, consulta pública online aos colegiados de recursos hídricos e à sociedade em geral,

com a participação de cerca de 1500 pessoas, de todos os estados e do Distrito Federal, alcançando 408 municípios e

cerca de 140 colegiados, entre conselhos de recursos hídricos e comitês de bacias hidrográficas federais e estaduais.

Os resultados colhidos na consulta pública foram discutidos em três grupos temáticos durante o seminário: gestão,

governança e usos múltiplos e conservação. Dos 14 itens apresentados na consulta pública, os ouvidos apontaram

como principais prioridades o planejamento de longo prazo e o uso racional, considerando os desafios e incertezas

gerados pelas mudanças climáticas. Houve proposta de ampliar o conhecimento sobre os usos das águas, das

demandas atuais e futuras e de integrar a política de recursos hídricos à política ambiental, de irrigação, de saneamento,

energia, turismo, entre outras. O PNRH foi elaborado entre 2005 e 2006 e aprovado pelo Conselho Nacional de

Recursos Hídricos (CNRH) em 2006. Em 2011, passou pela primeira revisão, com a aprovação das prioridades para o

gerenciamento de recursos hídricos entre 2012-2015. De acordo com a Secretaria Nacional de Recursos Hídricos e

Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, que coordena o PNRH, até o fim deste ano serão divulgados os

resultados sobre a implementação das prioridades do período 2012-2015. O processo de revisão do PNRH começou em

2015, coordenado pela SRHU do MMA, em articulação com a Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos

no Conselho Nacional de Recursos Hídricos e o apoio técnico da Agência Nacional de Águas.
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Programa Água Brasil é destaque em fórum no Peru

O Programa Água Brasil foi reconhecido como uma das quatro práticas empresariais de referência em Meio Ambiente, durante o VI
Fórum Empresarial do Pacto Mundial na América Latina e Caribe, que ocorreu, nesta quinta-feira (8), em Lima, no Peru. A iniciativa foi
selecionada, entre 78 projetos, por conta da relevância e inovação, bem como pelo alinhamento com os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS). O projeto tem parceria do Banco do Brasil, Fundação Banco do Brasil, WWF-Brasil e Agência
Nacional de Águas (ANA). O destaque do Água Brasil foi o Eixo 1 – "Projetos Socioambientais", que desenvolve ações no meio rural,
implementando e disseminando boas práticas agropecuárias e de cobertura da vegetação natural nas bacias hidrográficas. Esse
quesito também leva em consideração ações no meio urbano, com promoção de projetos de capacitação e conscientização sobre
consumo e descarte de resíduos, apoiando técnica e, financeiramente, Cooperativas de Recicladores e desenvolvendo, junto ao Poder
Público, os Planos Municipais de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) nas cidades apoiadas.

Programa Água Brasil

Criado em 2010, o Programa Água Brasil atua no campo com boas práticas ambientais, como restauro de vegetação próxima a bacias
hidrográficas e conscientização sobre consumo e descarte no ambiente urbano. Em seus primeiros cinco anos, mais de 11 milhões de
pessoas foram beneficiadas direta e indiretamente, com o desenvolvimento da produção agroecológica de alimentos, aumento da
produção sustentável de cana-de-açúcar e diminuição de até 30% nos custos de recuperação florestal. A segunda fase do projeto,
iniciada em março de 2016, envolve o cerrado, bioma conhecido por ser o “berço das águas” no Brasil. Na região, são abastecidas seis
das oito grandes bacias do País, como a Amazônica e a do São Francisco. Entre as metas do Programa, até 2020, estão o aumento da
disponibilidade hídrica e da cobertura de vegetação nativa nas bacias.
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Comitê na Rede Social  

Para mais informações , curta nossa 

página no facebook ! 

Acesse o link da página clicando na imagem  ! 
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https://www.facebook.com/cbhmacae/?fref=ts
https://www.facebook.com/cbhmacae/?fref=ts

