REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
ASSESSORIA SOCIOAMBIENTAL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Nome

Objeto

Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA

É o órgão consultivo e deliberativo do Sistema
Nacional do meio Ambiente-SISNAMA, foi instituído
pela Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo
Decreto 99.274/90.

Coordenação

link

MMA

http://www.mma.gov.br/po
rt/conama/

MMA

http://www.mma.gov.br/po
rt/conama/

Áreas de Atuação: a) saneamento ambiental; b)
resíduos; c) padrões técnicos para
operacionalização da responsabilidade pósconsumo; proteção da qualidade ambiental, em
especial das águas, ar e solo; e) critérios técnicos
para declaração de áreas criticas saturadas ou em
vias de saturação; f) critérios para a avaliação das
normas emitidas pelo CONAMA.

MMA

http://www.mma.gov.br/po
rt/conama/

Comissão Interministerial de
Mudança Global do Clima CIMGC

Articular as ações do Govervo decorrentes da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças do Clima e seus instrumentos
subsidiários, desde que o Brasil seja parte

http://www.mcti.gov.br/mu
MCTI
dancas-climaticas

Comissão Coordenadora do
Zoneamento EcológicoEconômico do Território
Nacional - CCZEE

Atribuições: I - planejar, coordenar, acompanhar e
avaliar a execução dos trabalhos de zoneamento
ecológico-econômico; II - articular com os Estados,
http://www.mma.gov.br/co
apoiando-os na execução dos seus respectivos
MMA
legiados3/zoneamento-ecologico-economico
trabalhos de zoneamento ecológico-econômico,
compatibizando seus trabalhos com aqueles
executados pelo Governo Federal.

Comissão de Coordenação
das Atividades de
Meteorologia, Climatologia e
Hidrologia - CMCH

Coordenar, acompanhar e contribuir para a
avaliação da execução das atividades de
meteorologia, climatologia e hidrologia, bem como
promover sua articulação com as ações de governo
nas áreas espacial, oceanográfica e de meio
ambiente.

Áreas de atuação: a) licenciamento ambiental; b)
Câmara Técnica de Controle
controle ambiental das atividades industriais,
Ambiental - CONAMA
minerárias, energéticas e de infraestrutura.

Câmara Técnica de
Qualidade Ambiental e
Gestão de Resíduos CONAMA

Orientar a elaboração, a implementação, o
Comitê Interministerial sobre
monitoramento e a avaliação do Plano Nacional
Mudança do Clima - CIM
sobre Mudança do Clima.

http://www.mcti.gov.br/me
MCTI
teorologia-climatologia-e-hidrologia

http://www.mma.gov.br/cli
ma/grupo-executivo-sobre-mudanca-doCASA CIVIL
clima/comit%C3%AA-interministerial-sobremudan%C3%A7as-clim%C3%A1ticas

Forúm Brasileiro de
Mudanças Climáticas FBMC

Tem por objetivo conscientizar e mobilizar a
sociedade para a discussão e tomada de posição
sobre os problemas decorrentes da mudança do
clima por gases de efeito estufa, bem como sobre o
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (DCM)
definido no artigo 12 do Protocolo de Quioto à
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima, ratificada pelo Congresso
Nacional por mei do Decreto Legislativo nº 1, de 3
de fevereiro de 1994.

Comissão Sistêmica de
Produção Sustentável do
Plano Brasil Maior

Formentar políticas, programas e açoes de consumo
e produção sustentáveis no país, voltadas para
ampliar as soluções para problemas
socioambientais, visando à erradicação da miséria, a
redução de emissão de gases de efeito estufa e ao
desenvolvimento sustentável

http://www.forumclima.org
CASA CIVIL
.br/pt/home

http://www.brasilmaior.md
MDIC
ic.gov.br/conteudo/287

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
ASSESSORIA SOCIOAMBIENTAL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Comitê Executivo e de
Suporte do Plano Nacional
de Contigência para
Incidência de Poluição por
Óleo em Águas sob
Jurisdição Nacional

O PNC fixa responsabilidades, estabelece estrutura
organizacional e define diretrizes, procedimentos e
ações, com o objetivo de permitir a atuação
coordenada de órgão da administração pública e
entidades públicas privadas para ampliar a
capacidade de resposta em incidentes de poluição
por óleo que possam afetar as águas sob jurisdição
nacional, e minimizar danos ambientais e evitar
prejuízos para a saúde pública

Conselho Diretor da Rede
Brasileira de Pesquisas
sobre Mudanças Climáticas
Globais - Rede Clima

Produzir informações para formulações e
acompanhamento das políticas públicas sobre
mudanças climáticas e para apoio a diplomacia
brasileira nas negociações sobre o regime
internacional de mudanças climáticas

Comitê Técnico Consultivo
do Projeto Brasil 2040:
Cenários e Alternativas para
Adaptação à Mudança do
Clima - CTC Brasil 2040

Secretaria de
Contribuir para reflexão multi-setorial sobre
Assuntos
http://www.sae.gov.br/wpprováveis impactos de diferentes cenários de
content/uploads/Reuni%C3%A3oEstratégicos
mudanças do clima para o Brasil e estratégia de Comit%C3%AA-T%C3%A9cnico-Consultivo-doda
adaptação a essas mudanças
Presidência
Projeto-Brasil-2040.pdf
da República

Comitê Técnico Consultivo
do Projeto GEF - Opções de
Mitigação de Gases de
Efeito Estufa em Setores
Chaves do Brasil - GEF

Implementação de Projeto "Opções de Mitigação de
Gases de Efeito Estufa - GEE em Setores Chave do
Brasil", em parceria com o Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA, com
financiamento do Global Environment Facilty

Plano Nacional de
Prevenção, Preparação e
Resposta Rápida a
Emergências Ambientais
com Produtos Químicos
Perigosos - P2R2

Ministério da
Defesa; MME
e MMA

MCTI

MCTI

http://redeclima.ccst.inpe.
br/

http://www.mcti.gov.br/

Prevenir a ocorrência de acidentes com produtos
químicos perigosos e aprimorar o sistema de
http://www.mma.gov.br/se
MMA
preparação e resposta a emergências químicas do guranca-quimica/emergencias-ambientais
País.

Conselho Nacional de
Segurança Química CONASQ

Aprovar os Termos de Referência do Perfil Nacional
de Substâncias Químicas e a formulação do
conseqüente Plano de Ação para a Segurança
Química, colaborando em todas as etapas da
respectiva execução.

http://www.mma.gov.br/se
MMA
guranca-quimica

Grupo de Trabalho sobre
Mercúrio - GT Mercúrio

Subsidiar a posição brasileira durante o Comitê
Intergovernamental de Negociação (INC) para
criação de um instrumento legal vinculante sobre
mercúrio, que culminou na adoção da Convenção de
Minamata, no dia 18 de janeiro de 2013.

http://www.mma.gov.br/se
MMA
guranca-quimica/mercurio

Comitê Gestor Nacional de
Produção e Consumo
Sustentáveis - CGPCS

Considerando a necessidade de se estabelecer a
ação conjunta com organizações da sociedade civil,
http://www.mma.gov.br/re
visando a promover o Comitê Gestor Nacional de sponsabilidade-socioambiental/producao-eMMA
Produção e Consumo Sustentáveis como
consumo-sustentavel
instrumento de gestão socioambiental

