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INTRODUÇÃO

APRESENTAÇÃO

O presente  relatório  foi  elaborado  contendo  cinco  capítulos  e  apresenta  as 

principais realizações do processo de realização da III Conferência Nacional do 

Meio  Ambiente  (CNMA)  no  período  de  2007  e  2008,  assim  como  fornece 

informações gerais sobre o seu desempenho e a sua estrutura.

O Capítulo I apresenta informações gerais sobre os objetivos do relatório e o 

processo de planejamento e gestão.

No  Capítulo  II  buscou-se  apresentar  a  contextualização  da  Conferência 

Nacional  do  Meio  Ambiente  e  o  processo  de  construção  das  conferências 

municipais, microrregionais, regionais e estaduais do meio ambiente.

O Capítulo  III  apresenta  a  III  Conferência  Nacional  do  Meio  Ambiente  com 

tema, objetivos, etapas, estrutura de coordenação e organização, participantes, 

metodologia,  estratégia  de  ação,  programação,  instituições  participantes, 

principais resultados e conclusões e recomendações. 

No Capítulo IV são apresentadas a infra-estrutura e a logística utilizada para a 

realização da III CNMA, contendo a estrutura física e os serviços prestados.

Finalmente,  no  Capítulo  V  são  apresentados  o  portifólio  das  peças  de 

comunicação utilizados no  material  gráfico  e de  orientação,  assim como os 

anexos e as fotos. 

OBJETIVOS



O  presente  relatório  técnico  de  prestação  de  contas  tem  como  finalidade 

apresentar o processo realização da III Conferência Nacional de Meio Ambiente 

(CNMA), as principais ações implementadas no período de 2007 a 2008, os 

resultados  quantitativos  e  qualitativos  alcançados  e  o  processo  de 

planejamento e gestão.

PLANEJAMENTO E GESTÃO

A  gestão  estratégica  é  um  processo  que  busca  orientar  e  organizar  as 

atividades  desenvolvidas  em  uma  instituição  aperfeiçoando  os  processos  e 

integrando  os  esforços  para  melhoria  dos  resultados  alcançados.  Nesse 

processo  três  atividades  são  fundamentais:  análise,  formulação  e 

implementação da estratégia.

A análise estratégica consiste na fase de desenvolvimento de uma estratégia 

apropriada constituindo base de todo o processo e envolve, geralmente, três 

momentos:  definição  dos  objetivos  estratégicos,  levantamento  de 

oportunidades e ameaças e identificação de forças e fraquezas.

A formulação da estratégia é realizada a partir da análise e envolve todas as 

funções e atividades implementadas pela instituição considerando para tanto as 

dimensões política, econômica e institucional.

A  implementação  da  estratégia  é  o  processo  de  transformar  as  estratégias 

pretendidas em resultados e deve ser realizada a partir de um planejamento 

estratégico e processo contínuo de avaliação da gestão.

O  planejamento  estratégico  é  um  processo  gerencial  que  permite  que  se 

estabeleça um direcionamento a ser seguido pela instituição, com o objetivo de 

se obter uma otimização nos seus resultados. Esse processo se relaciona aos 

objetivos e seleção das ações e atividades a serem executadas considerando, 

para tanto, a definição de diretrizes estratégicas.



A  avaliação  permite  aperfeiçoar  a  gestão  das  ações  desenvolvidas  para 

atendimento  das  demandas  sociais,  constituindo-se  em  uma  ferramenta 

estratégica de conhecimento, entendimento, decisão e planejamento.

No período de 2007 a 2008 a coordenação e organização da III  CNMA foi 

realizada  por  meio  do  Departamento  de  Cidadania  e  Responsabilidade 

Sociomabiental, que,  conjuntamente,  com  a  execução  da  Equipe  de 

Coordenação da CNMA,  da equipe permanente de servidores e o apoio de 

consultores contratados, especificamente, para trabalharem na conferência. A 

Coordenação da CNMA contou também com a colaboração do Comitê Interno 

de Apoio composto por representantes das secretarias e órgãos vinculados do 

MMA,  assim  como  da  Comissão  Organizadora  Nacional  da  III  CNMA. 

planejaram e executaram todas as ações para realização da III CNMA. 

Buscando aprimorar a realização da III  CNMA foi  desenvolvido, inicialmente, 

processo de planejamento constituído em quatro momentos. No 1º momento 

buscou-se  apresentar  a  estrutura  organizacional  do  Ministério  do  Meio 

Ambiente  e  os  objetivos  da  III  Conferência.  O  2º  momento  foi  destinado  à 

discussão sobre os papéis das pessoas na equipe e distribuição, avaliação da 

Conferência, rearticulação das Comissões Organizadoras Estaduais – COEs e 

estratégia de mobilização para a III CNMA. No 3º  momento foi construída uma 

matriz  de  responsabilidades  e  no  4º   momento  foram  executadas  e 

implementadas as ações planejadas para a realização da III CNMA. 



A CONFERÊNCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

CONTEXTUALIZAÇÃO

O  Ministério  do  Meio  Ambiente  estabeleceu  como  diretrizes  para  a  política 

ambiental brasileira a transversalidade, o fortalecimento do Sistema Nacional do 

Meio  Ambiente  (SISNAMA),  o  controle  e  a  participação  social  e  o 

desenvolvimento sustentável. 

Em observância a essas diretrizes, a Conferência Nacional do Meio Ambiente - 

CNMA foi instituída por meio do Decreto de 5 de junho de 2003. Com o lema 

“Vamos  Cuidar  do  Brasil”,  a  Conferência  Nacional  do  Meio  Ambiente  é  um 

processo  transversal,  participativo  e  deliberativo  da  política  ambiental,  em 

consonância  com a  prioridade  do  governo  federal  de  consolidar  a  prática  de 

diálogo nacional construída a partir da base social.

O diálogo é um dos compromissos do Governo Federal, fruto de um novo estilo 

de gestão, verdadeiramente democrático, baseado na conversa franca e atento a 

sugestões e críticas. A construção de consensos é marcada pela realização de 

conferências, que são espaços de discussão ampla, nas quais o Governo e a 

sociedade por meio de suas mais diversas representações travam um diálogo de 

forma organizada, pública e transparente. 

Fazem  parte  de  um  modelo  de  gestão  pública  participativa  que  permite  a 

construção  de  espaços  de  negociação,  a  construção  de  consensos,  o 

compartilhamento de poder e a co-responsabilidade entre o Estado e a sociedade 

civil. Sobre cada tema ou área é promovido um debate social que resulta em um 

balanço e aponta novos rumos.



O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS  CONFERÊNCIAS  NACIONAIS 
DO MEIO AMBIENTE

A cada dois anos o Governo Federal tem realizado a Conferência Nacional do 

Meio Ambiente, buscando consolidar a prática de diálogo nacional construída a 

partir  da  base  social.  A  cada  edição  da  CNMA,  a  participação  popular  tem 

aumentado, contribuindo para o aprimoramento das ações que visam a melhoria 

contínua da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, e avançando 

na construção da democracia participativa e no desenvolvimento sustentável no 

Brasil.

A Conferência Nacional  do Meio Ambiente permite a participação democrática 

dos setores da sociedade brasileira nas proporções de: 30% de delegados eleitos 

nos estados  para o setor empresarial, 20% para o setor governamental e 50% 

para  a  sociedade  civil,  com  o  objetivo  de  compartilhar  problemas,  buscar 

soluções, discutir e assumir responsabilidades individuais e coletivas e apresentar 

reivindicações  e  sugestões  de  aprimoramento  da  política  visando  à 

sustentabilidade  socioambiental  brasileira.  Nas  Conferências  Municipais, 

Microrregionais, Regionais e Estaduais, a sociedade e as três esferas de poder 

discutem  suas  preocupações  e  responsabilidades  mútuas  e  escolhem  seus 

representantes  para  Conferência  Nacional  do  Meio  Ambiente.  Apresentam 

também suas reivindicações e sugestões de aprimoramento da política visando a 

sustentabilidade socioambiental brasileira.

Nas duas primeiras conferências, realizadas nos anos de 2003 e 2005, o debate 

teve foco no "Fortalecimento do SISNAMA" e na "Política Ambiental Integrada e 

no  Uso  Sustentável  dos  Recursos  Naturais",  respectivamente.  Somando-se  a 

participação direta,  a  I  e  II  Conferência  Nacional  do  Meio  Ambiente  reuniram 

cerca de 150 mil pessoas.

Nos marcos das duas edições da Conferência Nacional do Meio Ambiente foram 

realizadas, em parceria com o Ministério da Educação, a Conferência Nacional 

Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Mais de 8 milhões de estudantes entre 11 e 



14 anos participaram do processo, que envolveu mais de 27 mil escolas em todo 

Brasil.

A III CONFERÊNCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

TEMA

 “Mudanças Climáticas”

O  tema  “Mudanças  Climáticas”  até  então  restrito  à  comunidade  científica, 

governos  e  ambientalistas,  ganhou  mais  visibilidade  após  a  divulgação,  no 

primeiro  semestre  de  2007,  de  mais  um  relatório  de  avaliação  do  Painel 

Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC). O tema da III Conferência 

Nacional  do  Meio  Ambiente  abordou  uma  das  questões  mais  relevantes  da 

agenda nacional e internacional, com impactos diretos sobre a vida humana no 

planeta  e  na  utilização  e  aproveitamento  dos  recursos  naturais.  Enfocar  as 

mudanças  climáticas  e  suas  conseqüências  para  a  vida  humana,  para  as 

atividades econômicas e para o equilíbrio da biodiversidade e motivar um debate 

consciencioso  que  leve  à  formulação  de  propostas  fundamentadas  que 

contribuam para uma estratégia nacional de adaptação e mitigação à mudança do 

clima, foi o grande desafio da III Conferência Nacional do Meio Ambiente. 

Ao promover a III  Conferência Nacional do Meio Ambiente tendo como temática 

as  Mudanças  Climáticas,  o  Ministério  do  Meio  Ambiente  esperou  com  esta 

iniciativa pioneira no mundo, contribuir para o debate, disseminar o conhecimento 

técnico-científico  e  político  relativo  ao  tema  e  submeter  ao  processo  de 

conferências  a  formulação  da  Política  Nacional  e  do  Plano  Nacional  sobre 

Mudança do Clima, em fase de elaboração pelo governo brasileiro. Na construção 

do  Plano  Nacional  sobre  Mudança  do  Clima  foi  fundamental  o  processo 



consultivo amplo com todos os setores envolvidos, de forma que assegurou que 

as especificidades regionais fossem compreendidas e assimiladas no Plano.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

A III CNMA teve por objetivo construir um espaço de convergência social, a partir 

da  democracia  participativa,  da  mobilização,  da  educação e  da  ampliação da 

participação popular, com vistas a subsidiar o estabelecimento do Plano Nacional 

sobre Mudança do Clima.

O  procedimento  reforça  as  diretrizes  estabelecidas  pelo  Ministério  do  Meio 

Ambiente na medida em que amplia a participação dos segmentos de governo e 

da sociedade, desenvolve o diálogo entre estes, reafirma a estrutura do Sistema 

Nacional  do  Meio  Ambiente  (SISNAMA)  e  busca  a  consolidação  de  políticas 

sustentáveis.

Objetivos Específicos

• Contribuir para a construção da Política e do Plano Nacional de Mudanças 

Climáticas;

• Analisar  e  definir  a  institucionalização  e  a  periodicidade  da  Conferência 

Nacional do Meio Ambiente.

• Debater,  com  todos  os  segmentos  da  sociedade  brasileira,  o  tema 

mudanças  climáticas,  buscando  soluções  para  enfrentar  os  impactos 

causados pelo aquecimento global;

• Disseminar o conhecimento técnico-científico e político relativo às mudanças 

climáticas e os seus impactos;

• Buscar soluções concretas para a mitigação e a adaptação aos efeitos do 

aquecimento global.

ETAPAS



A III Conferência Nacional será encerra um processo de discussões e decisões a 

cerca da temática, a etapa final de um processo iniciado pelos municípios e pelos 

estados com a realização de Conferências Municipais, Regionais, Estaduais e do 

Distrito Federal do Meio Ambiente.

Etapa  s   Preparatória  s  

Iniciada com o Lançamento da Conferência Nacional do Meio Ambiente, evento 

este que ocorreu no dia 05 de Junho de 2007 no Palácio do Planalto, as etapas 

preparatórias  foram  marcadas  por  grande  participação  popular  e  apoio  dos 

governos  locais.  Muitos  dos  estados  tendo  como  exemplo  a  Conferência 

Nacional, também fizeram o lançamento Estadual de suas conferências além de 

assumirem o compromisso de atenderam as deliberações aprovadas em suas 

respectivas conferências.

As  Conferências  Estaduais  e  do  Distrito  Federal  foram  realizadas,  sob 

coordenação das Comissões Organizadoras Estaduais, até 10 de abril de 2008.  

Segue planilha com os  dadosresultados das etapas que antecederam a Etapa 

Nacional.

III CONFERÊNCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Estados Data Conferências Realizadas
Pessoas 

mobilizada
s

Delegados 
eleitos nas 

CEMA's

Delegados 
eleitos 

presentes na III 
CNMA

Região Sudeste

SP 28 a 30 de março 09 conferências regionais e conferência 
estadual 3142 76 75

RJ 4 a 6  de abril lançamento estadual, 07 conferências 
regionais e Conferência Estadual 800 71 66

MG 2 a 4 de abril 09 conferências regionais e conferência 
estadual 1400 76 76

ES 13 e 14 de março lançamento estadual, 07 conferências 
regionais e Conferência Estadual 1530 30 30

TOTAL
02 Lançamentos Estaduais, 32 
Conferências Regionais e 04 

Conferências Estaduais
6872 253 247

Região Norte

AP 20 a 23 de 
novembro de 2007

15 conferências municipais e 
Conferência Estadual 1277 27 23

AM 7 a 10 de abril
18 conferências municipais, 07 
intermunicipais, 01 regional  e 

Conferência Estadual
4000 27 26

TO 27 e 28  de março 12 conferências municipais e 
Conferência Estadual 1.025 30 23

AC 18 e 19 de março Lançamento Estadual, 22 conferências 
municipais e Conferência Estadual 3.000 29 21

RO 14 a 16 de março 47 conferências municipais E 
Conferência Estadual 4829 29 27

RR 12 a 14 de março 10 conferências municipais e 
Conferência Estadual 1110 29 28



PA 4 a 6 de abril 133 conferências  municipais e 
Conferência Estadual 25000 46 45

TOTAL
01 Lançamento Estaduai, 257 
Conferências Municipais, 07 

Intermunicipais e 07 Conferências 
Estaduais

40241 217 193

Região Sul

PR 27 a 30 de março lançamento estadual, 13 conferências 
regionais e conferência estadual 7120 60 58

RS 8 e 9 de março Conferência Estadual 637 60 57

SC 6 e 7 de março 07 conferências regionais e conferência 
estadual 1562 43 38

TOTAL
01 Lançamento Estadual, 20 
Conferências Regionais e 03 

Conferências Estaduais
9319 163 153

Região Nordeste

AL 13 e 14 de março
21 conferências municipais, 05 
conferências intermunicipais, 05 
regionais e conferência estadual

2341 30 30

BA 16 e 18 de março lançamento estadual, 16 conferências 
regionais e conferência estadual 8655 60 53

CE 13 a 15 de 
dezembro de 2007

lançamento estadual, 27 conferências 
municipais, 05  intermunicipais  e 12 

conferências regionais e estadual
6100 46 43

MA 7 a 9 de março
lançamento estadual, 1 conferência 

municipal, 7 conferências regionais e 
conferência estadual

4445 44 38

PE 12 e 13 de março
29 conferências municipais, 03 

conferências regionais e conferência 
estadual

1012 44 43

PB 12 a 14 de março
6 conferências regionais, 73 
conferências municipais, 02 

intermunicipais e conferência estadual
10200 30 30

PI 19 a 20 de 
dezembro de 2007

08 conferências regionais e conferência 
estadual 840 29 23

RN 5 a 7 de março lançamento estadual, 8 conferências 
regionais e conferência estadual 3264 30 31

SE 13 e 14 de março
47 conferências municipais, 08 

conferências regionais e 01 conferência 
estadual

4965 30 30

TOTAL

04 Lançamentos Estaduais, 198 
Conferências Municipais, 07 

Intermunicipais, 73 Conferências 
Regionais e 09 Conferências 

Estaduais

41822 343 321

Região Centro-Oeste

GO 13 e 14 de março 56 conferências municipais e 
Conferência Estadual 4755 45 39

MT 21 a 23 de 
novembro de 2007

lançamento  estadual, 03 
intermunicipais, 69 municipais, 12 

conferências regionais e 01 conferência 
estadual

2000 25 18

MS 13 e 14 de março
lançamento estadual, 68 conferências 

municipais, 02 conferências regionais e 
conferência estadual

7090 30 26

DF 11 e 12 de março 05 seminários regionais (cidades 
administrativas)  e conferência distrital 879 29 30

TOTAL

02  Lançamentos Estaduais, 193 
Conferências Municipais, 14 
Conferências Regionais, 03 

Intermunicipais, 05 Seminários 
Regionais, 03 Conferências 

Estaduais e 01 Conferência Distrital

14724 129 113



TOTAL 
GERAL

10 lançamentos Estaduais, 648 
Conferências Municipais, 29 

Conferências Intermunicipais, 132 
Conferências Regionais, 5 

Seminários Regionais (DF), 26 
Conferências Regionais e 1 

Conferência Distrital – TOTAL 
GERAL: 841 conferências

112978

Processo  de  Construção  das  Conferências  Municipais,  Microrregionais, 
Regionais e Estaduais do Meio Ambiente

Para execução das atividades preparatórias da III Conferência Nacional do Meio 

Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, além de contar com equipe técnica da 

CNMA responsável pela elaboração da metodologia e definição de procedimentos 

que  osadotados  pelos Estados  e  Distrito  Federal  deveriam adotar durante  o 

processo de organização da Conferência, contratou uma equipe de articuladores 

regionais  com objetivo de mobilizar e rearticular as Comissões Organizadoras 

Estaduais  –  COE’s,  visando  à  realização  das  Conferências  Municipais, 

Microrregionais, Regionais e Estaduais do Meio Ambiente. 

A No período de mobilização foi  dividida em duas fases:  na primeira  fase foi 

realizada  a  apresentação  do  processo  da  III  Conferência  Nacional  do  Meio 

Ambiente  (objetivo,  temário,  organização  e  funcionamento,  estrutura  e 

composição  das  Comissões  Organizadoras,  participantes  e  Conferências 

Estaduais  e  do  Distrito  Federal  do  Meio  Ambiente)  e  a  rearticulação  das 

Comissões Organizadoras Estaduais.  Os primeiros encontros foram realizados 

com os superintendentes e técnicos do IBAMA. Essas atividades contribuíram na 

rearticulação  das  Comissões  Organizadoras  Estaduais,  mobilizando  os 

representantes da sociedade civil, dos empresários e dos governos que atuaram 

nas duas edições anteriores da Conferência Nacional do Meio Ambiente.

A  partir  da  orientação  do  Ministério  do  Meio  Ambiente,  os  articuladores 

incorporaram as Secretarias Estaduais do Meio Ambiente no planejamento das 

Conferências  Municipais,  Microrregionais  e  Estaduais.  Os  articuladores 

assumiram o compromisso de mediar a incorporação das Secretarias Estaduais 

de  Meio  Ambiente  nas  Comissões  Organizadoras  Estaduais,  através  das 

Secretarias Executivas dessas comissões.



A Comissão Organizadora Estadual – COE é composta por entidades locais das 

mais diversas áreas, representando a Sociedade Civil, Empresariado e Governo. 

Cabia  as  Comissões  Organizadoras  Estaduais  deliberar  sobre  o  processo  de 

organização das Conferências Municipais, Intermunicipais e Regionais, ou seja, 

fomentar, estimular e organizar em conjunto com a sociedade civil  e governos 

locais a realização das etapas preparatórias para a III CNMA.

As COEs em conjunto com a equipe de relatoria e sistematização elaboravam o 

Regimento Interno das Conferências Estaduais e Distrital,  este documento em 

consonância com o Regimento da Conferência Nacional balizaria as discussões 

nas etapas municipais, regionais e Estaduais.

A equipe técnica da CNMA em conjunto com os membros do Comitê Interno de 

Apoio da Conferência ficou responsável pela elaboração do Caderno de Debates 

e dos textos referentes ao tema e das reuniões com todos os agentes envolvidos 

no processo.

A  equipe  de  Sistematização  e  Relatoria  da  III  CNMA ficou  responsável  pela 

elaboração do Regimento Interno e do Regulamento da III Conferência, que após 

sua concepção passou pela aprovação da Comissão Organizadora Nacional – 

CON.  O  Regimento  Interno  foi  objeto  de  Portaria  Ministerial  nº  539,  sendo 

publicado no dia 25 de Outubro de 2007.

 

Capacitação das COEs
Em um segundo momento, Na segunda fase foi promovida pela Coordenação da 

III CNMA dois cursos de realizado a capacitação das equipes de sistematização e 

relatoria  das COE’s,  que  uniformizou  as  informações  e  regras  gerais  para 

realização  das coordenaram  as Conferências  Municipais,  Microrregionais  e 

Regionais do Meio Ambiente e um curso  para os 27 relatores estaduais para 

utilização do sistema DATASUS ministrado pela equipe do Ministério da Saúde. 

Coube à equipe da CNMA, e  aos articuladores  e o apoio da equipe  técnica da 

Secretaria  de  Mudanças  Climáticas  do  MMA  a  realização  da  capacitação, 

organizada em dois módulosnas seguintes etapas:



• Metodologia, Sistematização e Estrutura de conferências  Treinamento para 

os facilitadores Sistematizadores e representantes das COE´s Estaduais – 

compreendeu  a  formação  dos  facilitadores Sistematizadores/Relatores 

para  atuarem  como  coordenadores  da  equipe  de  relatoria  nas 

Conferências  Estaduais,  Municipais, Microrregionais e Regionais do Meio 

Ambiente.

O Treinamento foi dividido em duas etapas: a primeira, para os estados 

que realizariam suas Conferências Estaduais ainda no período de 2007, 

ocorreu  na  primeira  quinzena  de  Novembro  de  2007  no  auditório  da 

Agência Nacional de Águas - ANA . Já a segunda etapa, contemplando a 

maioria  dos  estados  ocorreu  no  auditório  da  Escola  Nacional  de 

Administração Pública – ENAP,  entre  os dias 12 a 15 de Fevereiro  de 

2008.

 

• Capacitação sobre as Mudanças Climáticas – compreendeu a abordagem 

do  tema  para  os  membros  das  COE’sparticipantes,  ressaltando  o  que 

fundamentou a escolha do tema da III CNMA.

O  Primeiro  curso  foi  direcionado  aos  estados  que  realizariam  suas 

Conferências Estaduais ainda no período de 2007, (Piauí, Ceará, Amapá, 

Rondônia e Acre)  e ocorreu na primeira quinzena de Novembro de 2007 

no auditório  da Agência Nacional  de Águas -  ANA .  O segundo curso, 

dividido  em duas  turmas  contemplando  os  demais  estados  ocorreu  no 

auditório da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, entre os 

dias 12 a 15 de Fevereiro de 2008.

Estrutura das COEs

As Comissões Organizadoras Estaduais tiveram a função de organizar, mobilizar 

e promover o eventoas conferênicias estaduais, a partir da seguinte estrutura:

 

• Secretaria  Executiva:  responsável  pelas convocações  das  reuniões  de 

trabalho, envio de convites para as autoridades locais, listas de contatos e 

freqüência  dos  participantes,  recebimento  e  distribuição  de 



informações/material de apoio, articulação com a Comissão Organizadora 

Estadual, correspondências em geral, elaboração da ata de realização das 

Conferências Municipais, Microrregionais, Regionais e Estaduais do Meio 

Ambiente e do processo de eleição dos delegados titulares e suplentes.

• Equipe  de  Comunicação:  acompanhamento  e  divulgação  do  evento  na 

mídia  local,  registro  do  evento  (fotos,  filmagens  etc.)  e  contato  com 

assessoria de comunicação do MMA.

• Equipe Administração e financeira: Captação de recursos, levantamento de 

custos para operacionalização dos eventos preparatórios das Conferências 

municipais e Regionais e, prestação de contas. quando for o caso.

• Equipe de Mobilização:  articulação interinstitucional,  providenciar logística 

para  realização  das  Conferências  municipais  e  Regionais  (local/espaço 

físico/infra-estrutura; equipamentos e materiais necessários), contato com 

lideranças  municipais  para  organização  das  Conferências  do  Meio 

Ambiente.

• Equipe de Sistematização e Relatoria:  Responsável  pela  elaboração da 

Metodologia (regimento e regulamento das Conferências), capacitação dos 

responsáveis  pela  condução  nos  Grupos  de  trabalho,  realizar  a 

sistematização  das  propostas  aprovadas  nas  conferências  Municipais/ 

Regionais  e  relatar  os  resultados  do  processo  a  Coordenação  da 

Conferênica Nacional. 

Metodologia das Conferências Estaduais do Meio Ambiente – CEMAs

Nas Conferências Estaduais foram formados grupos de trabalho - GTs,  o objetivo dos 

grupos era discutir e apresentar emendas as propostas sistematizadas das conferências 

municipais e regionais e as propostas oriundas do Ministério do Meio Ambiente contidas 

no caderno de debate, que posteriormente seriam apresentadas e votadas na plenária 

final das conferências. Os trabalhos eram conduzidos pelos facilitadores e relatores. O 

facilitador foi o  responsável pela coordenação dos trabalhos no GT, apresentação das 



propostas, bem como estimulava a participação de todos os credenciados nos grupos 

conduziu o debate no grupo de trabalho no ato da Conferência e foi o apresentador do 

grupo na plenária, enquanto o relator fazia o registro das propostas para, disponibilizá-

las  para  o  processo  de  votação  no  grupo e  a  sistematização  das  discussões 

posteriormente encaminhava  as  propostas  aprovadas  para  a  sistematização  para  a 

plenária final.

Após a realização de todas as Conferências Estaduais, as equipes de relatoria de cada 

estado, encaminharam relatório via sistema DATASUS com as propostas aprovadas de 

competência da União relativas ao tema nacional para serem apreciadas e votadas na 

plenária  final  da  III  Conferência  Nacional  do  Meio  Ambiente  as  propostas  de 

competência  da União  relativas  ao  tema nacional,  para  serem aceitas  as  propostas 

obtiveram a aprovação da maioria simples dos delegados presentes nas Conferências 

Estaduais e do Distrito Federal.  Foram recebidos mais de 5.000 destaques referentes 

ao tema nacional, que foram sistematizados pela equipe de sistematização e relatoria do 

Ministério do Meio Ambiente em 650 propostas.

Etapa Nacional

Data de realização
07 a 10 de maio de 2008

Local
Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília/DF

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

A III Conferência Nacional do Meio Ambiente foi presidida pela Ministra de Estado 

do Meio Ambiente e, na sua ausência ou impedimento eventual, pelo Secretário-

Executivo  do  Ministério  do  Meio  Ambiente  ou  pelo  Secretário  de  Articulação 

Institucional e Cidadania Ambiental.



A organização e o desenvolvimento das atividades da III Conferência Nacional do 

Meio  Ambiente o  MMA contou  com o  Ministério  do  Meio  Ambiente e com a 

Comissão  Organizadora  Nacional  (CON),  composta  por  55  membros 

representando governos, empresários, sociedade civil organizada e movimentos 

sociais. Dentre seus membros, sete (7) entidades compõem o Comitê Executivo 

da  CON,  o  Comitê  foi  instituído  para  dar  mais  dinamismo nos  processos  de 

planejamento e organização das Conferências.

 Composição da Comissão Organizadora Nacional:

Agência Nacional de Águas – ANA;

Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo – 

APOINME;

Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT;

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES; 

Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente – ABEMA;

Associação Nacional de Jornais – ANJ;

Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente – ANAMMA;

Casa Civil da Presidência da República;

Central Única dos Trabalhadores – CUT;

Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  da  Câmara  de 

Deputados – CMADS;

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do 

Senado Federal – CMA;

Comunidades Quilombolas;

Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA;

Confederação Nacional da Indústria – CNI;

Confederação Nacional das Associações de Moradores – CONAM;

Confederação Nacional de Municípios – CNM;

Confederação Nacional do Transporte – CNT;

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG;

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES;

Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável – CEBDS;

Conselho Jovem do Meio Ambiente;



Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH;

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA;

Conselho Nacional dos Seringueiros – CNS; 

Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB;

Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Brasil – FETRAF;

Federação Nacional dos Jornalistas – FENAJ.

Força Sindical;

Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas – FBMC;

Fórum  Brasileiro  de  ONGs  e  Movimentos  Sociais  para  o  Meio  Ambiente  e 

Desenvolvimento – FBOMS;

Fórum Nacional de Reforma Urbana – FNRU;

Fórum Nacional Lixo e Cidadania;

Frente Nacional de Prefeitos – FNP;

Grupo de Trabalho Amazônico – GTA;

Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis  – 

IBAMA;

Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade  –  Instituto  Chico 

Mendes;

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ;

Instituto ETHOS;

Ministério da Ciência e Tecnologia;

Ministério da Educação;

Ministério das Relações Exteriores;

Ministério do Meio Ambiente;

Ministério Público Federal – MPF;

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST;

Movimento Nacional dos Pescadores – MONAPE;

Povos Indígenas na COP 8;

Rede Brasileira de Agendas 21 Locais;

Rede Brasileira de Educação Ambiental – REBEA;

Secretaria-Geral da Presidência da República;

Serviço Florestal Brasileiro – SFB; 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC;

União Brasileira de Estudantes Secundaristas – UBES;



União Nacional de Estudantes – UNE;

PARTICIPANTES

A III  CNMA contou com a participação de representantes de órgãos públicos, 

entidades, conselhos, sindicatos e organizações da sociedade civil que, conforme 

descrito  no regimento  da  III  CNMA  participaram como  delegados  natos  e 

delegados eleitos nas Conferências Estaduais e Distrital.  

Além dos delegados, também participaram da III CNMA a equipe técnica do MMA 

e órgãos vinculados, os convidados nacionais e internacionais, imprensa, apoio, 

expositores e visitantes. Foram credenciados 2.388 participantes no evento.

Conforme  tabela  1,  apresentamos  a  distribuição  dos  delegados  natos 

representados pelos que são os membros efetivos da Comissão Organizadora 

Nacional  (CON),  do  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  (CONAMA),  do 

Conselho Nacional dos Recursos Hídricos (CNRH), do Conselho de Dirigentes do 

MMA,  dase Comissões  Tripartites  Estaduais  e  dois  membros  dos  Conselhos 

Nacionais de Co-gestão coordenados pelo MMA. 

Delegados Natos
CONAMA 108
CNRH 57
Conselho de Dirigentes 12
Tripartites 81
CON 55
Conselhos Co-Gestão 24
TOTAL 337

Tabela 1 – Distribuição dos delgados natos por conselho.

Fonte: Banco de Dados do DATASUS.

O ciclo de Conferências preparatórias (municipais, microrregionais, estaduais e 

distrital) à III Conferência Nacional do Meio Ambiente mobilizou cerca de 115 mil 



pessoas nas cinco regiões do país, entre junho de 2007 e abril de 2008. Foram 

mais de 800 conferências, sendo 648 municipais, 132 regionais, 26 estaduais e 

uma  distrital,  além  de  5  seminários  regionais/distritais.  Nessas  Conferências, 

foram  eleitos  os  1.104  delegados  para  participarem  da  plenária  nacional, 

conforme gráfico 1. 

                        
 Gráfico 1 – Mobilização dos participantes das Conferências do Meio Ambiente por região.

Fonte: Comissões Organizadoras Estaduais.

As  informações  aqui  consideradas  como  indicadores  dos  processos  de 

mobilizações foram encaminhadas pelas  Comissões Organizadoras  Estaduais. 

Os relatores ficaram responsáveis pela inserção das informações provenientes 

das conferências de todos os estados. Estes passaram por um treinamento que 

os  capacitou  a  utilizar  o  sistema  de  apoio  às  Conferências  –  DATASUS, 

unificando as informações e possibilitando o levantamento estatístico nos gráficos 

apresentados.     O  sistema  utilizado  de  armazenamento  de  dados  foi  o 

DATASUS,  que  foi  atualizado  com  informações  recolhidas  por  meio  do 

preenchimento eletrônico fornecida pelos relatores estaduais. 

O sistema de apoio às conferências DATASUS do departamento de Informática 

do Ministério da Saúde vem sendo utilizado por diversas conferências no Brasil. 

Novamente  utilizado  pelo  MMA  para  uso  na  III  CNMA,  considerando  a  bem 

sucedida utilização durante o processo de realização da II CNMA, o sistema pode 



ser visualizado no endereço:http://conferencia.datasus.gov.br/conferenciav4. Em 

se  tratando  de  um  sistema  de  informação  e  gestão  integrado,  adequado  às 

necessidades de uma conferência nacional, seu acesso foi via web, com senhas 

individuais de acesso para cada estado, o que facilitou de forma significativa seu 

uso e controle.

As  inscrições  foram  feitas  através  desse  sistema,  que  foi  responsável  por 

registrar  e  fornecer  relatórios  sobre  participantes,  por  meio  de  filtros 

disponibilizados. 

As informações geradas do banco de dados do DATASUS foram transferidas 

para o programa Excel versão 2007.

                        
 
    Figura – Entrada do banco de dados do DATASUS.
     Fonte: http://conferencia.datasus.gov.br/conferenciav4/admin/usuario.php

No  que  se  refere  às  informações  sobre  raça  ou  etnia  contida  no  banco  do 

DATASUS, vale dizer que os negros apresentaram os  maioresmelhores índices 

de  presença  na  sociedade  civil  (82%)  e  empresarial  patronal  (12%).  Cabe 

destacar  que  os  indígenas  estavam presentes  na  sociedade civil  (96%) e  no 

governamental (4%). No que concerne a quantidade de delegados (por raça ou 

etnia) presentes na III Conferência Nacional do Meio Ambiente, os delegados que 

http://conferencia.datasus.gov.br/conferenciav4/


se declararam como brancos apresentaram uma maior participação em todos os 

setores, com mais de 50% das vagas (Gráfico 2).  Os restantesAs demais das 

vagas foram ocupados por delegados que se declararam como pardos, negros e 

amarelos.  Há  uma  hipótese  que  um  número  significativo  de  delegados 

quilombolas,  indígenas,  pescadores,  agricultores,  extrativistas  e  outros, 

assumiram a nomenclatura parda.

Gráfico 1 – Distribuição dos setores por raça ou etnia.
Fonte: Banco de Dados do DATASUS.

Os dados revelam que a participação feminina foi de 36,1%, com ênfase para os 

representantes  da  sociedade  civil  (39%)  e  dos  governos  (38%).  No  setor 

empresarial a presença feminina ficou abaixo de 30% (Gráfico 3). Percebe-se que 

a participação feminina diminuiu da II CNMA (37,8%) para III CNMA (36,1%), o 

que evidencia a necessidade de ampliar o percentual de gênero para garantir a 

participação das mulheres nas instâncias de representação da sociedade civil, do 

setor empresarial e governamental. Contudo, a presença feminina foi assegurada 

pelo regimento da III Conferência Nacional do Meio Ambiente, na qual um dos 

critérios de escolha dos delegados, era a garantia de pelo menos 30% de gênero.



        
Gráfico 3 – Distribuição dos delegados por sexo.

Fonte: Banco de dados do DATASUS.

METODOLOGIA (refazer ponto  a ponto)

A  metodologia  de  realização  de  conferência  utilizada  foi  baseada 

parcialmenteadaptada das nas edições anteriores da Conferência  Nacional  do 

Meio Ambiente.  De acordo com a mesma, ficariaFicou a critério dos estados a 

realização de Conferências Municipais,  Microrregionais   e  Regionais,  onde se 

discutiria  os  problemas  ambientais  locais,  no  que  tange  a  realização  das 

Conferências Estaduais e do  Distrito Federal   do Meio Ambiente  em todos os 

Estados  e  no  Distrito  Federal.  Foi  definido  conjuntamente  com  a  Comissão 

Organizadora  Nacional  um  conjunto  de  ,  a  metodologia  definia critérios  de 

participação e regras os quais os estados deveriam seguir na elaboração de suas 

respectivas  metodologias,  principalmente  no  que  se  referia  ao  número  de 

delegados que poderiam ser eleitos. Outro ponto tratado na metodologia era que 

cada Estado tinha como objetivo discutir o lema e o tema da III CNMA, definir as 

contribuições para a política de meio ambiente Estadual e Nacional, e eleger os 

delegados  estaduais  para  a  participação  na  plenária  final  da  III  Conferência 

Nacional do Meio Ambiente.

O  Ministério  do  Meio  Ambiente,  em conjunto  com a  Comissão  Organizadora 

Nacional, disponibilizaram umo Caderno de Ddebate  que instruía e instigava os 

participantes das CEMAs de apoio a discutir o tema da  III Conferência Nacional 

do Meio Ambiente. O Caderno de Ddebate foi dividido em duas partes. A primeira 



apresentou  um  texto  de  apoio  elaborado  com  o  objetivo  de  disseminar  os 

conceitos fundamentais da mudança do clima, de forma a facilitar as discussões 

para a Conferência. A segunda parte apresentou um Texto-Base para orientar o 

debate, buscando ser sintético e, ao mesmo tempo, propositivo. Constituído por 

quatro eixos temáticos, cujos conteúdos e metas replicam os elementos previstos 

para o Plano Nacional sobre Mudança do Clima.  Esse documento apresentou um 

conjunto de propostas, possibilitou maior uniformização das discussões em cada 

uma  das  etapas  da  Conferência  e  maior  informação  sobre  as  ações 

desenvolvidas pelo MMA.

ESTRATÉGIA DE AÇÃO

Mesas de Debates

As Mesas de Debates realizadas no período da manhã do dia 8 de maio tiveram 

por finalidade apresentar reflexões sobre o tema da III Conferência Nacional do 

Meio Ambiente.  Foram formadas por  participantes da III  CNMA,  e nela  foram 

abordados os temas “Democracia Participativa” e “Mudanças do Clima”. 

Grupos de Trabalho

Os  Grupos  de  Trabalho  tiveram  como  finalidade  discutir  o  Texto-base 

cConsolidado. ( O Texto-base cConsolidado foi fruto da sistematização das mais 

de 5000 propostas oriundas das conferências Estaduais e do Distrito Federal. 

Esse  processo  reuniu  técnicos  de  todas  as  secretarias  do  MMA e  órgãos 

vinculados, assim como técnicos colaboradores do Ministério da Educação, onde 

sintetizaram as propostas num formato que aglutinasse as semelhantes em uma 

única  proposta.   Texto-Base,  acrescido  do  documento  consolidado  com  as 

Propostas aprovadas nas Conferências Estaduais). 

Foram organizados 16 Grupos de Trabalho (GTs), de acordo com os objetivos da 

III CNMA, compostos por, no máximo, 100 delegados - com direito a voz e voto - 



convidados  e  equipe  técnica  do  MMA,  com  direito  a  voz,  para  auxiliar  na 

condução dos trabalhos, conforme descrição abaixo:

Eixo temático I – MITIGAÇÃO 

GT 1 - FLORESTAS

GT 2 - AGROPECUÁRIA 

GT 3 - ENERGIA 

GT 4 - RESÍDUOS 

GT 5 - EDIFICAÇÕES 

GT 6 - INDÚSTRIA 

GT 7 –TRANSPORTE

Eixo temático II – ADAPTAÇÃO 

GT 8 - SAÚDE 

GT 9 - RECURSOS HÍDRICOS 

GT 10 - ZONA COSTEIRA E MARINHA

GT 11 - AGROPECUÁRIA 

GT 12 - ASSENTAMENTOS HUMANOS

GT 13 - ECOSSISTEMAS NATURAIS

Eixo temático III - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

GT 14 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Eixo temático IV – EDUCAÇÃO E CIDADANIA AMBIENTAL (CAPACITAÇÃO E 

DISSEMINAÇÃO) 

GT  15  -  EDUCAÇÃO  E  CIDADANIA  AMBIENTAL  (CAPACITAÇÃO  E 

DISSEMINAÇÃO)

GT  16  -  Institucionalização  da  CNMA  e  Carta  de  Responsabilidade 

Socioambiental

Cada  delegado  participou  do  grupo  de  trabalho  escolhido  por  ele  no  ato  de 

credenciamento.  Cada  grupo de trabalho  teve dois coordenadores, sendo um 

indicado pelo Ministério do Meio Ambiente e outro escolhido entre os delegados 



do grupo de trabalho, e dois relatores designados pela Coordenação Executiva da 

III Conferência Nacional do Meio Ambiente. 

Os coordenadores apoiaram a organização e discussão dos grupos, conduziram 

o debate, controlaram as inscrições e o tempo de fala. Os relatores descreveram 

e sistematizaram as conclusões dos grupos.

As discussões nos grupos de trabalho foram orientadas pelo texto base consoli-

dado que consistiu nas propostas aprovados nos Estados e no Distrito Federal e 

sistematizadas pela equipe de relatoria do Ministério do Meio Ambiente que in-

cluiu as propostas do documento base nacional e a sistematização dos relatórios 

das Conferências Estaduais e Distrital. As propostas originais do texto-base, que 

foram aprovadas, sem qualquer alteração, nas Conferências Estaduais e Distrital 

de Meio Ambiente não foram objeto de apreciação na etapa nacional, sendo con-

sideradas aprovadas.

As discussões e votações nos grupos de trabalho seguiram as seguintes etapas:

• Os coordenadores do grupo de trabalho fizeram a leitura das propostas de 

síntese  do  texto  base  consolidado,  cabendo  aos  participantes  fazerem 

destaques modificativos, de supressão total ou parcial. 

• As proposições  de  emendas  ao  texto  consolidado  foram entregues por 

escrito  aos  coordenadores  do  grupo  de  trabalho  e  sistematizadas  para  o 

debate e votação e as propostas das conferências estaduais que não estavam 

contempladas no texto base consolidado e que comprovadas sua aprovação 

nos  documentos  das  Conferências  Estaduais  puderam  ser  apreciadas  e 

votadas nos grupos de trabalho. 

• Ao  final  da  leitura,  as  propostas  não  destacadas  foram  consideradas 

aprovadas, não sendo objeto de nova apreciação na plenária final.

• Os destaques foram apresentados pelo solicitante durante dois minutos e 

apresentados por escrito. Apresentado o destaque foi encaminhado o debate 

e votação. 



• As propostas foram aprovadas por maioria simples dos delegados inscritos 

no grupo de trabalho. No momento de votação não foi permitido questão de 

ordem, de encaminhamento e de esclarecimento.

• Na fase do debate, as intervenções para defesa de proposta foram de três 

minutos improrrogáveis, sendo a primeira intervenção sempre do participante 

que solicitou o destaque.

• No processo de votação, o texto base consolidado teve precedência sobre 

as propostas de supressão ou modificativas apresentadas pelos delegados. A 

proposta de supressão total teve precedência para discussão e votação sobre 

as propostas de supressão parcial e modificativas. 

• Quando aprovada a proposta de supressão total não se fez discussão e 

votação sobre os demais destaques do mesmo ponto.

Plenárias

As Plenárias tiveram como função debater o tema da III Conferência Nacional do 

Meio  Ambiente  –  Mudanças  Climáticas  e  aprovar  seu  Regulamento,  as 

proposições  advindas  dos  grupos  de  trabalho,  as  Moções  e  a  Carta  dase 

Responsabilidades Socioambiental.  Participaram  das  Plenárias  os  delegados, 

com direito a voz e voto,  os convidados e os membros da equipe técnica do 

Ministério do Meio Ambiente, com direito a voz. 

A mesa da plenária foi coordenada por um representante do Ministério do Meio 

Ambiente e mais dois representantes da Comissão Organizadora Nacional.  O 

quórum mínimo para deliberação na Plenária foi de 50% mais um dos delegados 

credenciados na III Conferência Nacional do Meio Ambiente. As propostas foram 

aprovadas  por  maioria  simples  dos  delegados  presentes,  no  momento  da 

votação, observando o quórum disposto no artigo 19 do Regulamento da Plenária 

Final da III CNMA.

A Plenária funcionou da seguinte forma:



• O  coordenador  da  plenária  final  fez  a  leitura  das  propostas 

consolidadas pelos grupos de trabalho, cabendo aos membros da plenária 

fazerem os destaques.

• Ao final da leitura, as propostas não destacadas foram consideradas 

aprovadas.

• Apresentado  o  destaque foi  encaminhado o  debate  e  a  votação. 

Para  o  debate  dos  destaques  foram  concedidas  inscrições  para  duas 

pessoas,  sendo  uma  a  favor  e  outra  contra,  com tempo  igual  de  três 

minutos improrrogáveis, devendo a primeira intervenção ser do participante 

que realizou o destaque. 

• Nos casos excepcionais, a critério da mesa, concedeu-se mais duas 

inscrições,  uma  em  favor  e  outra  contra,  sendo  o  tempo  para  cada 

intervenção de três minutos improrrogáveis.

• No processo de votação, o texto base consolidado pelo grupo de 

trabalho teve precedência sobre as propostas de supressão destacadas. A 

proposta  de  supressão  total  teve  precedência  para  votação  sobre  a 

proposta  de  supressão  parcial  referente  ao  texto  destacado.  Sendo 

aprovada  a  supressão  total,  não  foram  apreciadas  as  propostas  de 

supressão parcial referente ao texto suprimido.

Reuniões Bilaterais com a Delegação Internacional

A III Conferência Nacional do Meio Ambiente contou com a participação de mais 

de 90 especialistas,  representantes de governo,  de organizações sociais e de 

organismos internacionais vindos de 20 países. Os observadores participaram da 

conferência  para  levar  a  seus  países  -  além  de  avanços  sobre  os  temas 

ambientais em debate - algo da experiência brasileira na condução desse que 

está sendo considerado, por muitos, um exemplo único de processo de gestão 

democrática e participativa.

Entre eles, Alexandre Cabral, responsável por Mudanças do Clima do Ministério 

de  Recursos  Naturais  da  Guiné  Bissau,  Norma  Díaz,  Diretora  de  Relações 



Internacionais da Central de Trabalhadores da Argentinaan (CTA), Joana Virginia 

Tavares Ram, coordenadora da ONG Ação para o Desenvolvimento de Angola, 

Felipe Zavala, Coordenador do Programa Nacional de Energias Renováveis da 

PUC Chile, Oscar Rivas, Coordenador-Geral da Amigos da Terra do Paraguai, 

Luis Moreno, Professor português do Centro de Estudos Africanos, Aidil Borges, 

diretora do Ministério de Educação de Cabo Verde, Leonel González  González, 

responsável  por  relações  internacionais  da  Assembléia  Nacional  do  Poder 

Popular  de  Cuba,  Elizabeth  Peredo,  defensora  dos  direitos  das  mulheres 

indígenas da Bolívia, Michel Lambert, diretor da ONG canadense Alternatives, o 

Senador  francês Jean Desessard,  o  Senador  chileno Guido  Girardi,  Jonathan 

Neale, coordenador da Campanha sobre Mudanças Climáticas do Reino Unido. 

(vide lista completa no ponto 3 deste relatório)

Atividades oficiais e paralelas

1. Joel Kovel, professor e escritor dos EUA, participou da mesa de debate sobre 

Mudanças  Climáticas  com a  Secretária  de  Mudanças  Climáticas  e  Qualidade 

Ambiental  do  MMA  Thelma  Krug.  Também  lançou  em  oficina  sobre 

ecossocialismo, durante a III CNMA seu livro sobre aquecimento global intitulado 

"The Enemy of Nature".  

2.  Elizabeth  Peredo  da  Bolívia  e  Saquina  Mucavele,  coordenadora-geral  da 

MUGEDE (Mulher, Gênero e Desenvolvimento) compuseram a mesa de debate 

sobre "Gênero e Meio Ambiente", juntamente com Muriel Saragoussi, Diretora da 

Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural do  MMA, Raimundinha, do 

Conselho  Nacional  dos  Seringueiros  e  Ninon  Machado,  do  Instituto  Ipanema. 

Mais de 750 mulheres foram delegadas nesta edição da Conferência.  Foi  um 

momento para aprofundar o debate e internalizar a temática de gênero na agenda 

dos movimentos sociais e órgãos governamentais. 

3. Todos os observadores internacionais participaram de reunião promovida pelo 

DCRS sobre Fórum Social Mundial, a ser realizado em Belém do Pará em janeiro 

de  2009.  Houve  uma  apresentação  da  iniciativa  por  Carolina  Albuquerque, 

assessora para assuntos internacionais da Secretaria-Geral  da Presidência da 



República. Em seguida, os representantes de movimentos sociais regionais da 

América  do  Sul  participaram  da  reunião  sobre  a  Conferência  sobre  Meio 

Ambiente do Mercosul. Foi dado um passo decisivo na agenda da Conferência. A 

proposta  é  redigir  uma Convocatória  para  a Conferência  regional  e  aprová-la 

tanto no SGT-6 (grupo de trabalho responsável por meio ambiente da estrutura 

institucional do Mercosul) como na Cúpula dos Povos do Mercosul, ambos no 

final de junho de 2008 na Argentina. A partir daí, até o final do ano, fechar  a lista 

de organizações que serão as promotoras da iniciativa, e lançar oficialmente a 

Conferência  no  final  da  Presidência  Pro  Tempore  brasileira  no  bloco  em 

dezembro  2008.  Todos  os  presentes   louvaram  o  processo  brasileiro  de 

democracia  participativa  e  controle  social,  e  registraram que gostariam que o 

MMA fosse o patrono desse processo. 

4. Como parte da programação, a então ministra Marina Silva recebeu o grupo de 

54 observadores  internacionais  no  Hotel  Grand  Bittar.  Na ocasião,  a  ministra 

registrou a enorme responsabilidade ambiental do Brasil na América Latina e no 

mundo.  Explicou aos convidados internacionais as quatro  diretrizes da política 

ambiental brasileira: controle e participação social, que dizem respeito à própria 

CNMA ("os governos não podem ignorar a sociedade nos processos de tomada 

de decisão"); o desenvolvimento sustentável ("para países em desenvolvimento e 

países  desenvolvidos,  não  há  como  enfrentar  a  necessidade  de  proteger  os 

recursos naturais sem compreender as equações 'desenvolvimento com proteção 

ambiental'  e  'proteção  ambiental  com  desenvolvimento'");  fortalecimento  do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente ("nossa legislação ambiental talvez esteja 

entre as melhores do mundo, todavia há um baixo índice de implementação"); e 

transversalidade.

5. O Departamento de Educação Ambiental do MMA promoveu reuniões com os 

delegados  sobre  o  PLACEA  (Programa  Latino-americano  e  Caribenho  de 

Educação Ambiental) e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), 

dando continuidade a seus respectivos programas. 

PLACEA:  conforme a deliberação assumida na 2ª Reunião de Especialistas em 

Gestão Pública da Educação Ambiental da América Latina e Caribe, ocorrida em 



Joinville  em  2006,   os  Ministérios  do  Meio  Ambiente  deveriam  convidar  os 

Ministérios  de  Educação  para  ingressarem  no  PLACEA.  Além  disso,  há  que 

ressaltar  a  necessidade  de  envolver  a  sociedade  civil  organizada  e  fazer  os 

devidos acertos na estrutura organizacional de decisão política. Esta deliberação 

será aprovada durante a reunião de pontos focais prevista para julho de 2008 no 

Brasil.  Há vários debates em pauta no G-Idea (lista de discussão na Internet), 

sobre  a  criação  de  uma  Rede  ou  Associação  de  Educadores  Ambientais  da 

América Latina e Caribe, que pode se constituir em uma espécie de órgão que 

desempenhe papéis de participação e controle social junto ao PLACEA. Também 

há uma proposta de criação de um Comitê Assessor do PLACEA.

CPLP: Durante a reunião com os países CPLP, Carlos Vales e Xabier Virgós 

(Espanha) reforçaram a importância da participação e vínculo da Galiza com os 

países  CPLP,  através  de  instituições  como  o  CEIDA  e  a  Fundación  Galiza 

Sempre, organizações intermediárias entre governo e sociedade civil, com vasto 

acúmulo de experiências, materiais e exposições, disponíveis para partilha, ainda 

dentro  do  âmbito  das  mudanças  climáticas  globais  e  dos  processos  socio-

políticos de controle social e participação popular. 

O  DEA  apresentou  o  Projeto  de  Educação  Ambiental  na  CPLP,  como  parte 

integrante da política  de relações internacionais  do MMA,  contribuindo para o 

fortalecimento da EA nos países CPLP. As Salas Verdes/ Centros de Educação 

Ambiental a instalar nos países são a materialização do Projeto de EA, espaço 

concebido como estrutura educadora, dinamizadora das ações propostas pela, 

para e com a sociedade empoderada como um todo, cada um reconhecendo e 

assumindo a  sua identidade,  cada um se articulando e  comunicando com as 

demais salas verdes dos 8 países lusófonos, para a constituição e manutenção 

de uma rede de salas, facilitadoras da formulação de um programa conjunto e 

concertado de EA na CPLP, bem como congregando um amplo público que se 

torne sujeito na concepção e execução de uma campanha de enfrentamento das 

mudanças climáticas globais emergindo de uma comunidade lingüística.

Estes  três  grandes  objetivos  e  eixos  do  projeto  foram  apresentados  aos 

observadores,  que  sinalizaram  a  sua  intenção  de  trabalhar  de  perto  com  o 



Projeto. Angola falou de sua experiência em campo, com as chamadas “Zonas de 

Influência Pedagógica”, nas províncias do Huíge, Huambo, Luanda e Malange, 

bem como com os “Centros de Aprendizagem para a Vida”,  abertos à inteira 

população  das  comunas  no  seu  entorno,  que  reúnem  material,  promovem 

sinergias,  contribuem  para  a  reforma  do  sistema  de  ensino  e  fornecem 

informação aos rurais locais para conter o abandono do meio.

Lista da delegação internacional 
Anexo 1

Atividades Pararelas

Oficinas Autogestionárias

As  oficinas  autogestionárias,  que  não  tinham  caráter  deliberativo,  foram 

realizadas no dia 08 de maio, no período noturno, sendo previamente agendadas 

e  organizadas  autonomamente  por  entidades  representadas  na  Comissão 

Organizadora Nacional. (Relatório Final – Anexo 2).

Mostra de audiovisual
Como parte integrante das atividades culturais da III CNMA, no dia 9 de maio, das 

20 às 22 horas, foram apresentados 16 (dezesseis) filmes ambientais.

Estandes e Feira
Foram montados no pavimento térreo estandes destinados para o atendimento 

dos  parceiros,  apoiadores,  patrocinadores  e  realizadores  da  III  CNMA.  Quais 

sejam:  Governo  Federal,  MMA,  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da 

Biodiversidade,  IBAMA,  Serviço  Florestal Brasileiro,  Produção  sustentável, 

CEBEDS,  ETHOS,  FBOMS,  CUT,  ABEMA,  ANNAMA,  Banco  da  Amazônia, 

Infraero e Petrobrás.

PROGRAMAÇÃO



Programação da III CNMA

7 de maio de 2008 – Quarta-feira
10h às 18h Credenciamento dos delegados titulares e convidados
12h às 14h Almoço 
14h às 18h Reuniões Preparatórias Setoriais e das Delegações Estaduais
18h às 19h Jantar
19h às 21h Cerimônia de Abertura da Plenária Nacional da III CNMA 

Ministra Marina Silva e demais autoridades
21h às 22h Apresentação Cultural – Show Almir Sater

8 de maio de 2008 – Quinta-feira
8h às 12h 
12h às 14h

Credenciamento dos delegados titulares e convidados
Credenciamento dos delegados suplentes

9h às 11h Mesa de Debate 1 – “Democracia Participativa”
Debatedores  :  
Luiz  Dulci,  Ministro-Chefe  da  Secretaria-Geral  da  Presidência  da 

República 
Jean Pierre Leroy (FASE)
Coordenadores:

Hamilton Pereira, Secretário de Articulação Institucional e Cidadania 

Ambiental 
2 Representantes da CON

11h às 13h Mesa de Debate 2 – “Mudanças do Clima”
Debatedores:
Thelma Krug, Secretária de Mudanças Climáticas e Qualidade 

Ambiental

Joel Kovel, Professor de Estudos Sociais, Bard College

Coordenadores:
João Paulo Capobianco, Secretário-Executivo do MMA

2 representantes da CON  
13h às 14h30 Almoço 
14h30 às 18h30 Leitura, apreciação e votação do Regulamento da III CNMA
18h30 às 20h Jantar 
20h às 22h Oficinas de Trabalho “Autogestionárias”



 9 de maio de 2008 – Sexta-feira
9h às 13h Grupos de Trabalho

9h às 13h Encontro dos Convidados Internacionais com a Ministra 
Marina Silva, Secretário-Executivo João Paulo Capobianco e 
Secretário da SAIC Hamilton Pereira

13h às 15h Almoço 
15h às 18h Grupos de Trabalho
15h às 18h Reuniões temáticas com os Convidados Internacionais 

(Conferência Mercosul, Conferência Infanto-Juvenil 
Internacional, Fórum Social Mundial, Educação Ambiental, 
Agenda 21, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, etc)

18h às 20h Jantar 
20h às 22h Mostra de áudio visual

10 de maio de 2008 – Sábado
8h30 às 13h Plenária da III CNMA

13h às 15h Almoço 
15h às 18h Continuação da Plenária da III CNMA e Encerramento 
18h às 20h Jantar 

PROGRAMAÇÃO INTERNACIONAL  - Anexo 3

PROGRAMAÇÃO CULTURAL – Anexo 4



INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES

Apoio
• BASA

• BNB

• Infraero

• CAIXA

• GDF

Patrocínio
• Petrobrás

Realização
• Ministério do Meio Ambiente

• Comissão Organizadora Nacional  

As  instituições  parceiras  foram  divulgadas  nos  mais  diferentes  materiais  de 

comunicação (divulgação e sinalização). 

PRINCIPAIS RESULTADOS

Os principais resultados foram a aprovação das Deliberações da III CNMA e da 

Carta de Responsabilidade Socioambiental, aprovada pela plenária por consenso. 

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

As  contribuições  de  cada  participante,  as  abordagens  multidisciplinares  e  o 

envolvimento  de  mais  de  1.100 delegados garantiram que  os  objetivos  da  III 

CNMA fossem plenamente alcançados. 



INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA

A partir da parceria firmada com o Governo do Distrito Federal, o Centro de Convenções 

Ulysses Guimarães foi disponibilizado para a realização da III CNMA.

INFRA-ESTRUTURA GERAL DA III CNMA

1) Plenário com capacidade para 2.300 pessoas;

2) Galeria superior do plenário com capacidade para 600 pessoas;

3)  16 salas  com capacidade para  100 pessoas para os Grupos de Trabalho, 

Oficinas Autogestionárias e mostra de filmes;

4) Sala VIP para Autoridades;

5) Sala VIP para o Conselho Dirigente;

6) Sala da Coordenação da CNMA;

7) Sala da Comissão Organizadora Nacional da CNMA;

8) Sala de Imprensa;

9) Sala de Relatoria;

10) Sala de Equipe Técnica;

11) Estandes para expositores 

12) Refeitório para 2.000 pessoas;

13) Cyber-café com 15 pontos de livre acesso ao público

14) 25 pontos Wi fi com acesso restrito,

15) Guarda-volumes;

16) Central de cópias;

17) Posto médico 

18) Banheiros

19) 12 guichês para credenciamento

20) Almoxarifado

21) 3 Auditórios



Pavimento térreo

 1º Pavimento Superior



SERVIÇOS PRESTADOS

A FUNIVERSA, por meio da parceria firmada com o Ministério do Meio Ambiente, 

contratou  a  Empresa  Win  Central  de  Eventos  para  conduzir  o  processo  de 

coordenação  e  organização  logística  da  III  CNMA.  Foram disponibilizados  os 

seguintes serviços:

• Credenciamento

• Alimentação

• Hospedagem

• Passagens/Receptivo/Traslado

• Equipamentos, Informática, Som, Multimídia 

• Gerador

• Coletores de Dados

• Telefone

• Montadora

• Decoração 

• Mesa, cadeira, toalha

• Recursos Humanos: Mestre de Cerimônia, Recepcionistas, Carregadores, 

Garçons.

• Internet

• Limpeza

• Segurança

• Brigadista

• UTI Móvel

• Tradução simultânea

• Gráfica

• Rádios de Comunicação

• Seguro de Responsabilidade Civil

• Kit Participante: Bolsa, Caneca, Caneta, Camiseta

Credenciamento

O pré-credenciamento dos participantes à III CNMA ocorreu via Sistema de Apoio 

a Conferências, programa desenvolvido pelo DATASUS – do Ministério da Saúde. 



Cada um dos Estados inscreveu previamente os delegados eleitos até o prazo 

estabelecido. Posteriormente, o cadastramento dos delegados natos, alterações 

de  substituição,  credenciamento  dos  convidados  nacionais  e  internacionais, 

visitantes,  imprensa,  equipe  técnica,  expositores  e  outras,  foram  realizadas 

diretamente pela empresa organizadora e pela equipe de organização da CNMA.

O credenciamento de todos os participantes foi realizado na entrada principal da 

Ala Norte do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília/DF, local do 

evento, nos dias 7 a 10 de maio de 2008.

O  Credenciamento  teve  início  às  08  horas  do  dia  07/05/08  e  encerrou  suas 

atividades  às  14  horas  do  dia  08/05/08,  para  os  delegados  eleitos  e  natos, 

seguindo para os convidados e visitantes durante todo o evento.  Este serviço foi 

realizado pela empresa WIN Central de Eventos, com êxito, sob a supervisão da 

equipe de organização do MMA.

No ato do credenciamento os participantes recebiam sua pasta e seu crachá que 

foi  seu  instrumento  de  identificação,  permissão  de  acesso  às  plenárias,  aos 

grupos de trabalho e à praça de alimentação onde eram realizadas as refeições. 

Ao receber o material, o delegado assinou um termo de credenciamento para fins 

de documentação comprobatória de sua participação no evento, como também 

informou a escolha do Grupo de Trabalho.





Espaço físico
A montagem da área para credenciamento e atendimento utilizou os Guichês 

disponíveis no Centro de Convenções, sendo 12 (doze) Guichês para delegados 

eleitos, delegados natos, convidados, imprensa, expositores e visitantes.

Coordenação do credenciamento
A coordenação do credenciamento formada pela representação do MMA e da 

Coordenadora  de  Tecnologia  Win,  esteve  à  frente  do  sistema  para  as 

substituições de delegados, pós-análise de documentos previstos no Regimento 

Interno  e  demais  alterações  necessárias,  além  de  responder  às  informações 

solicitadas pelos participantes.

Funcionamento
O credenciamento foi realizado a partir da conferência de pré-inscritos no sistema 

da empresa organizadora, o recolhimento de assinatura do termo de recebimento 

do Kit (bolsa, camiseta, caneca, caneta e documentos), bem como do crachá de 

identificação do participante, do vale refeição e do certificado de participação. 

Pessoal utilizado e Equipamentos
A  secretaria  funcionou  com  a  contratação  de  16  recepcionistas  e  02 

coordenadores dispostos em 12 pontos contendo microcomputadores interligados 

a servidor interno do Sistema de Apoio à Conferencias, 03 impressoras térmicas 

e 02 impressoras a laser HP e um ramal telefônico.

Emissão de Relatórios
O sistema de cadastramento utilizado permitiu a emissão de relatórios do público 

presente, registrando a participação de 2.388 inscritos nas diferentes categorias 

da III CNMA.  (Relatório de participantes – Anexo 5)



Alimentação

O  buffet responsável  pelo  funcionamento  da  praça  de  alimentação  montada 

durante os 04 dias de evento, projetou e atendeu os seguintes serviços: almoço, 

jantar, coffee break, água e café.

Montagem e Serviços

Montagem  da  estrutura  contendo  mesas,  cadeiras,  toalhas,  talheres,  pratos, 

copos, guardanapos e todo material necessário para atender os participantes do 

evento. 

Fornecimento de café adoçado e sem açúcar, bem como água mineral filtrada e 

gelada  durante  os  quatro  dias,  das  09  às  22hs,  distribuídos  em  10  pontos 

estratégicos, definidos pela Comissão Organizadora.

Elaboração,  preparação  e  distribuição  de  refeições,  incluindo  sucos,  frutas  e 

sobremesas no formato self-service, tendo capacidade para atender as refeições 

adicionais dos participantes não custeados pelo evento;

Fornecimento  de  coffee  break completo  para  a  sala  VIP  das  autoridades  e 

conselho dirigente;

Pessoal

Para  atendimento  interno:  nutricionistas,  cozinheiros(as),  auxiliares  de 

cozinheiro(a),  auxiliares  de  cozinha,   saladeiros(a)  e  doceiros(a).  Para 

atendimento no salão e demais dependências: garçons e copeiros.



Cardápio

Os  cardápios  sugeridos  consideraram  as  informações  necessárias  para  o 

atendimento às patologias e especificidades alimentares existentes no grupo de 

participantes.

A organização do evento definiu previamente o cronograma de dias e horários 

para  a  execução  dos  serviços  especificados  acima  e  considerou  o  cardápio 

abaixo:

Almoço Jantar
ebidas

 Suco de fruta natural – 02 sabores 
(dia).

 Refrigerantes – normal, diet, light e 
zero.

 Água mineral sem gás.

Buffet com saladas
 Folhas (agrião, rúcula, alfaces ame-

ricana, mimosa, crespa, roxa, almei-
rão), palmito picado.

 Legumes cruz ralados: cenoura e 
rabanete.

 Temperos para saladas: sal, molho 
de alho, aceto balsâmico, molho 
shoyo, molho de pimenta e azeite 
extra.

Carnes
 Vermelha
 Brancas (peixe e frango)

Massas variadas

Guarnições
 Arroz branco.
 Feijão preto ao alho.
 Legumes 

Sobremesas
 doces
 frutas 

Bebidas
 Suco de fruta natural – 02 sabores 

(dia).
 Refrigerantes – normal, diet, ligth e 

zero.
 Água mineral sem gás.

Buffet com saladas
 Salada verde (agrião, rúcula, alfaces 

americana, mimosa, crespa roxa, al-
meirão) com tomatinhos califórnia e 
frutas em cubinhos.

 Legumes cozidos.
 Temperos para saladas: sal, molho 

de alho, aceto balsâmico, molho 
shoyo, molho de pimenta e azeite 
extra.

Carnes
 Vermelhas
 Brancas (peixe e frango)

Massas variadas

Guarnições
 Arroz branco

Sopas e/ou caldos

Sobremesas
 doces
 Frutas 



Hospedagem

LocalizLocalização e Serviços
A localização dos hotéis  contemplava as áreas do Setor  Hoteleiro  Norte,  Sul; 

Setor de Hotéis e Turismo Norte. O critério para seleção dos hotéis foram os mais 

próximos ao Centro  de  Convenções e  a  qualidade dos mesmos.   Não foram 

incluídos na hospedagem os custos referentes a serviços de lavanderia, frigobar, 

lanches, telefonemas, bebidas alcoólicas dentre outros.

Hotéis credenciados
Os Hotéis credenciados para hospedagem dos delegados foram: Rede Bittar de 

Hotéis  (Plaza,  Monumental,  Planalto  e  Phenícia);  Eron Hotel;  Bay Park Hotel; 

Hotel Nacional e CTE/CNTC.

Distribuição das Delegações 
A  Win  Central  de  Eventos,  enquanto  empresa  organizadora  da  III  CNMA 

bloqueou  os  Hotéis  credenciados  para  todos  os  delegados  do  evento.  As 

delegações foram hospedadas por estado, em apartamentos duplos e triplos. As 

solicitações  de  exceção  por  motivos  de  saúde  foram  tratadas  como  casos 

especiais. 

Passagens/Receptivo/Traslado

Passagens aéreas
As  passagens  aéreas  dos  delegados  foram emitidas  pelo  Ministério  do  Meio 

Ambiente, que enviou, por e-mail, aos Coordenadores das COEs, as informações 

relativas aos bilhetes. 

Passagens terrestres



Em determinados casos, em função da proximidade do local, a WIN Central de 

Eventos efetuou reembolsos de passagens terrestres para alguns delegados.

Serviços de Traslado e Receptivo
No aeroporto internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek, houve 

serviço de atendimento aos Conferencistas. Os deslocamentos do aeroporto até o 

Centro  de  Convenções  foram feitos  de  acordo  com a  escala  de  horários  de 

chegada,  obedecendo  aos  cronogramas  previamente  determinados  pela 

organização do evento.

Os ônibus estiveram organizados para o traslado das delegações nos percursos 

aeroporto – centro de convenções - hotel - aeroporto para os participantes da III 

CNMA, durante o período de  check in e check out  ocorridos, respectivamente, 

nos dias 06 e 07 de maio e 11 e 12 de maio de 2008. 

O traslado organizado para deslocamento dos delegados esteve disponível nos 

hotéis credenciados e no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Os veículos 

de  padrão  Van  estiveram  à  disposição  dos  Coordenadores  da  Comissão 

Organizadora, além dos serviços de urgência.

Equipamentos, Informática, Som e Multimídia 

Foram disponibilizados equipamentos de qualidade, adequados e necessários ao 

bom funcionamento do evento, a saber: 69 computadores, 28 impressoras, 19 

data show, 19 telas de projeção, sonorização para os ambientes definidos pela 

organização, 02 televisões de plasma para retorno, gravação e transmissão da 

solenidade  de  abertura  da  III  CNMA,  coletores  de  dados  e  sistema  de 

credenciamento informatizado.

Infra-estrutura Elétrica



Foram contratados  dois  Geradores  de  Energia  Elétrica  com capacidade  para 

abastecer a ala norte.

Internet
Os serviços  de  internet  foram fornecidos com uma infra-estrutura  de  rede de 

cabeamento lógico que atendeu os computadores utilizados no evento.  Foram 

disponibilizados internet – com pontos estáticos e sem fio, para todo o evento, 

com acesso de alta velocidade (banda larga) à Internet protegido por Firewall 

completo; acesso completo à Internet, inclusive FTP, correio eletrônico, LAN de 

alta velocidade (com servidor rápido e hardware de rede rápido).

Telefones
O MMA disponibilizou 15 linhas telefônicas que foram instalados em 13 aparelhos 

telefônicos e 02 aparelhos de fax.

Rádios de Comunicação
A empresa contratada disponibilizou 40 rádios de comunicação Nextel  durante 

seis dias.

Filmagem e registro fotográfico
Foi contratada uma empresa para realizar a cobertura da III Conferência Nacional 

do  Meio  Ambiente,  abrangendo:  fotografia  e  captação,  produção  e  edição  de 

Vídeo, conforme especificações:

• Elaboração  de  roteiro  de  vídeo  institucional,  cobertura  de  imagens  de 

todos  os  dias  do  evento,  produção  de  entrevistas  com  participantes, 

locução, edição e entrega do vídeo institucional que deverá ter no máximo 

10 minutos.

• Disponibilizar as fitas originais e pelo menos 12 cópias em DVD do vídeo 

editado,  assim como os  direitos  de  trilhas  e  imagens.  Também devem 

estar inclusos os trabalhos de computação gráfica e produção de áudio 

(produção  de  vinheta  de  abertura,  vinhetas  de  passagem,  créditos  e 

assinatura) 



Cyber Cafe
A  empresa  ThinNetworks,  por  intermédio  da  parceria  firmada  com  a  CNMA, 

disponibilizou um telecentro com 15 pontos de acesso à internet, gratuita, com 

software  especializado  para  acesso  público,  15   monitores,  15  teclados,  15 

mouses, 02 TVs e um funcionário da empresa presente durante todo o evento.

Tradução
A empresa contratada providenciou os serviços de tradução português, inglês, 

espanhol e francês para os participantes da III CNMA, abrangendo os seguintes 

itens:

• Sonorização  completa,  com  o  fornecimento  de  equipamentos  de 

sonorização  com canais  (para  interpretação  simultânea)  e  gravação  do 

“floor” e, em cassete, de todas as reuniões no ambiente “Plenária”. 

• 2.000  auriculares  (rádio  receptor  com fones  de  ouvido),  sem fio,  infra-

vermelho (para interpretação simultânea);

• 3 cabines com isolamento acústico, para uso dos intérpretes, com sistema 

de relais;

• 2 Mesas de transmissão simultânea; 

• 2 intérpretes inglês-português;

• 2 intérpretes espanhol-português;

• 2 interpretes português-francês;

• Acompanhamento  dos  convidados  internacionais  durante  as  reuniões 

bilaterais com serviço de interpretação consecutiva, conforme horário pré-

definido com a organização do evento.  

Ambientação, decoração e sinalização 

A empresa contratada, em parceria com os apoiadores, providenciou a estrutura, 

montagem  e  instalação  da  ambientação,  sinalização  e  orientação  geral  da 

Plenária da III CNMA, de acordo com o Projeto de Sinalização e Orientação das 

áreas do evento, desenvolvido por profissionais especializados. 



Os materiais utilizados em todas as peças de sinalização foram produzidos a 

partir  de  materiais  reciclados  e  bambu.  As  plantas  e  adornos  utilizados  na 

decoração foram todos naturais. 

Limpeza, segurança, serviço de ambulância e brigadistas 

A empresa contratada providenciou os serviços de limpeza e segurança com mão 

de  obra  e  material  para  atender  todo  o  evento;  seguranças  uniformizados  e 

treinados para público de conferência; serviços de ambulância e de brigadistas 

durante toda a duração do evento.

A abrangência dos serviços contemplou:

• Execução dos serviços de limpeza, segurança e conservação de todos os 

ambientes  do  evento,  durante  todo  o  período  de  sua  realização,  com 

pessoal  especializado,  equipamentos  e  materiais  fornecidos  pela 

Contratada.

• Contratação de serviço de segurança 24 horas (com uniforme) para 17 

pontos.

• Coleta  seletiva,  inclusive  com  fornecimento  dos  receptores  claramente 

identificados, de todos os papéis usados no evento, cuja destinação final 

será indicada pela Contratante.

• UTI Móvel (ambulância) e enfermaria fixa (com cama/maca) com plantão 

permanente  de  01  médico  (a)  e  01  enfermeiro  (a)  e  medicamentos  de 

primeiros socorros - disponível durante todo o período do evento do início 

ao final das atividades diárias (previsã0 16 horas diárias).

• 5 Brigadistas com uniforme das 7h00 as 15h30 e das 15h30 as 23h30.

Material de Consumo



A  Secretaria  de  Credenciamento  foi  responsável  pela  gestão  do  material  de 

escritório no controle e distribuição, conforme demanda dos grupos de trabalho e 

atividades  afins.  O  material  de  escritório  foi  disponibilizado  pelo  MMA (pincel 

atômico; bloco de anotações; grampeador, caixa de grampo; clips de tamanhos 

grande, médio e pequeno; tesouras; caneta; lápis, borrachas; réguas; etiquetas; 

perfurador; fita adesiva; CDs; DVDs; resmas de papel A4;

Kit Participante
Composto por  bolsa;  caneca;  caneta;  bloco;  crachá e porta  crachá;  camiseta; 

Manual  de  Orientação  ao  Delegado;  Texto-Base  Consolidado;  Regulamento, 

Programação e CD Mudanças climáticas.

Recursos Humanos
A Empresa contratada para organizar a III CNMA, WIN Produções Ltda, dispôs do 

seguinte quadro de pessoal para serviços:

Item Qtde.
Coordenadores de áreas 
(traslado,  alimentação,  secretaria,  hospedagem,  programação, 
fornecedores, infra-estrutura)

07

Coordenador geral 01
Mestre de Cerimônia 01
Operadores de áudio e vídeo; 
Técnicos em manutenção de microcomputadores e impressoras;

18

Garçons 02
Recepcionistas 40
Serviço de apoio (carregadores) 05



PORTIFÓLIO DAS PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

Material de divulgação
Camisa

Caneca

Caneta

Sacola

Papelaria
Bloco de anotações

Carta de boas vindas

Cartaz

Certificado

Convite

Convite Show

Crachás

Folder Programação Internacional III CNMA

Folder Programação III CNMA

Folheto Programação Atividades Culturais

Lâmina Orientação ao Delegado

Vale-refeição

Publicações
Boletim Edição Especial

Deliberações da II CNMA

Livreto Regulamento

Manual de Orientação ao Delegado

Texto-Base Consolidado



Sinalização
Adesivos

Banners

Faixa de mesa auditório

Faixa de mesa Grupos de Trabalho

Fundo de palco auditório

Fundo de palco Grupos de Trabalho

Painéis

Placa de entrada dos Grupos de Trabalho

Placas de sinalização das salas

Placas de sinalização aeroporto

Placas guichê de entrada

Pórtico de entrada

Totem

OBS.: CD em anexo com todas as peças



Anexo 1

Lista da delegação internacional

PAÍS NOME ORGANIZAÇÃO CARGO ATUAÇÃO 

1 Angola JOANA VIRGINIA 
TAVARES RAM

Ação para o 
Desenvolvimento Rural e 
Ambiente de Angola  

Maior ONG angolana 
criada em 1990. Atua 
em várias províncias 
sobre desenvolvimento 
rural e fortalecimento da 
democracia 

2 Angola GIL INÁCIO TOMÁS Ação para o 
Desenvolvimento Rural e 
Ambiente de Angola  

Maior ONG angolana 
criada em 1990. Atua 
em várias províncias 
sobre desenvolvimento 
rural e fortalecimento da 
democracia 

3 Argentina CARLOS LA SERNA Argentina Sustentável 

4 Argentina CARLOS MUSFELDT Eco de la Tierra Coordenador de 
Projetos de 
Capacitação, Educação 
e Formação Ecológica

5 Argentina DIEGO RODRIGUEZ Fundación M’bigua. 
Ciudadania y Justicia 
Ambiental

Diretor Executivo Estudos sobre 
megaprojetos de infra-
estrutura (rios, IIRSA, 
diversidad biológica etc)

6 Argentina JUAN PABLO BIONDI Secretaria Nacional de 
Meio Ambiente da 
Argentina 

Assessor de Imprensa  

7 Argentina LAURA MAFFEI Fundación Laboral 
Internacional para el Medio 
Ambiente - Sustainlabour

Coordenadora para 
América Latina 

Formação e assistência 
técnica a sindicatos 
para  fortalecer a 
participação  e 
intervenção dos 
trabalhadores na esfera 
regional e internacional.

8 Argentina MARIO ERNESTO 
CORVALAN

Geo Juvenil Argentina Coordenador Juventude 
e Meio Ambiente 

Trabalho com jovens 
em comunidades sobre 
proteção ambiental e 
desenvolvimento 
sustentável

9 Argentina NORMA DÍAZ Central de los 
Trabajadores de la 
Argentina (CTA)

Diretora de Cooperação 
Internacional

10 Argentina SILVIA AMELIA 
FERREYRA

Consejo Consultivo de la 
Sociedad Civil de la 
Cancilleria Argentina - 
Comisión de Recursos 
Naturales/ Movimiento 
Barrios de Pié - Libres del 
Sur

Coordenadora da 
Comissão de Recursos 
Naturais do Conselho 
Consultivo

11 Argentina ALEJANDRO MEITIN Fundación Ala Plástica - 
Arte y Medio Ambiente

Coordenador-Geral do 
Coletivo Artístico-
ambiental 

Elaboração de projetos 
de recuperação de 
zonas costeiras, 
urbanas e rurais junto à 
população local, 
produtores  rurais, 
educadores e 
autoridades locais



PAÍS NOME ORGANIZAÇÃO CARGO ATUAÇÃO 

12 Bolívia FELIX IVAN MIRANDA 
GÓMEZ

Federación Regional Única 
de Trabajadores 
Campesinos del Altiplano 
Sur(FRUTCAS) 

Subprefecto de la 
Província Antonio 
Quijarro del 
Departamento de 
Potosí

Desenvolvimento 
regional, defesa da terra 
e dos recursos naturais. 

13 Bolívia ELIZABETH PEREDO Fundación Solón/ 
Movimiento Boliviano en 
Defensa del Agua

Coordenadora do 
Programa Gênero, 
Identidade e Trabalho 

14 Brasil ANA FLÁVIA BARROS 
PLATIAU 

UNB/ Instituto de Relações 
Internacionais

Professora de Direito 
Ambiental 

15 Cabo Verde AIDIL BORGES Ministério de Educação e 
Ensino Superior 

Diretora da Célula de 
Execução de Projetos

16 Canadá CATHERINE BINETTE Alternatives Assessora para 
América Latina

17 Canadá GAETAN TREMBLEY Universidade de Québec 
em Montreal 

Diretor do Centro de 
Estudos sobre Brasil 

18 Canadá MICHEL LAMBERT Alternatives Diretor-Geral Projetos de agricultura 
urbana, ecologia social, 
educação, tecnologia 
da informação 

19 Chile FELIPE ZAVALA JARA Instituto de Ciencias 
Alejandro Lipstchutz (ICAL) 
- PUC CHILE.  

Coordenador de Meio 
Ambiente de ICAL/ 
Coordenador do 
Programa Nacional de 
Energias Renováveis 
PUC Chile 

20 Chile OMAR JOFRÉ Movimiento Unitario 
Campesino y Etnias de 
Chile - COPROFAM

21 Chile RAFAEL MARCIAL 
AGACINO ROJAS

Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la 
Educación 

Professor titular de 
“Problemas econômicos 
actuais”

22 Chile GUIDO GIRARDI SENADOR 

23 Cuba ADA GUZÓN Ministério de Ciência, 
Tecnologia e Meio 
Ambiente 

Diretora do Centro de 
Desenvolvimento Local 
e Comunitário do 
Ministério

24 Cuba LEONEL GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ

Asamblea Nacional del 
Poder Popular

Coordenador Geral da 
Comissão de Relações 
Internacionais do 
parlamento e dos 
governos locais de 
Cuba. 

25 Cuba MARIA CARIDAD CRUZ Fundación Antonio Nuñez
Jimenez de la Naturaleza y 
el Hombre

Coordenadora do 
Programa de 
Desenvolvimento Local 
Sustentável

26 Equador HELGA SERRANO Rede sobre Militarização 
nas Américas 

Diretora Internacional Militarização, bases 
militares e soberania

27 Espanha CARLOS VALES CEIDA 

28 Espanha 
(Galícia) 

XABIER MACÍAS 
VIRGÓS

Fundación Galiza Sempre Diretor-gerente 
responsável  por 
Relações Institucionais, 
Planejamento e 
Coordenação de 
Programas

Fundação de caráter 
sociopolítico e cultural

29 Estados 
Unidos

JOEL KOVEL Bard College Autor do livro "The 
Enemy of Nature" e 
Professor de Sociologia 

30 Estados 
Unidos 

JAMES COCKCROFT 



PAÍS NOME ORGANIZAÇÃO CARGO ATUAÇÃO 

31 França JEAN DESESSARD Partido Verde Francês SENADOR 

32 França OLIVIER GODRON Agência Francesa de 
Desenvolvimento  no Brasil

Diretor  

33 França MARIE-PIERRE 
NICOLLET 
POUILLIEUTE 

Agência Francesa de 
Desenvolvimento  no Brasil

Coordenadora de 
Projetos 

34 França PATRICK FARBIAZ Assembléia Nacional da 
França

Responsável por 
Assuntos de 
Globalização e 
Relações Internacionais

35 França THOMAS COUTROT ATTAC França Membro do Conselho 
Científico - economia 
solidária

36 Guiné-Bissau FERNANDO NACUTUA 
SALDANHA

ONG Nantinyan/ 
Associação de Promoção 
de Desenvolvimento nas 
Ilhas

Secretário-Geral/ 
Ponto-Focal no País da 
Rede de Meio Ambiente 
dos Países da CPLP 

Projetos de 
Desenvolvimento e 
Conservação do Meio 
Ambiente/ Objetivos do 
Milênio 

37 Honduras EDNA ROSSINA 
SAGATUME DE 
GONZAGA

Embaixada de Honduras Representante do 
Embaixador 

38 México EDGAR JAVIER 
GONZÁLEZ-
GAUDIANO 

Universidad Autónoma de 
Nuevo León, México

Especialista em 
Educação Ambiental e 
Desenvolvimento 
Sustentável. 
Pesquisador Titular da 
Academia Mexicana de 
Ciências

39 Moçambi que SAQUINA MUCAVELE MUGEDE (Mulher, Gênero 
e Desenvolvimento) 

Coordenadora Geral Educação Cívica sobre 
meio ambiente e 
desenvolvimento rural

38 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

ADEBAYO OLOWU FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

39 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

ALLISON ISAAC FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

40 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

ANA BEATRIZ TELLO 
DE PACHECO

FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

41 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

ANTONIO HERMAN 
BENJAMÍN

FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

42 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

CAROLINE EUGENE FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

43 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

CEDRIC DYER FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

44 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

CLAUDIA S.DE WINDT FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

45 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

CLETUS I. SPRINGER FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)



PAÍS NOME ORGANIZAÇÃO CARGO ATUAÇÃO 

46 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

FARZIA HAUSIL FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

47 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

FEDERICO MENESES FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

48 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

FREDERIC AUPONT FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

49 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

GABRIELA SOLINES FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

50 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

GILROY ENGLISH FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

51 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

GUILHERMO ACUNÃ FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

52 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

GUSTAVO ALANÍS FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

53 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

HARLEY MITCHELL FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

54 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

INDIRA MATTAI FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

55 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

ISABEL CALLE FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

56 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

JEAN-MARC 
GEORGES

FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

57 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

JEAVON HULSE FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

58 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

JÚLIA ZANIN SHIMBO FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

59 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

KATHY BUFFONG FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

60 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

MARIA-ESTHER 
TEREZA BONDANZA

FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

61 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

MARIANELA 
MONTEIRO LEITÓN

FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)



PAÍS NOME ORGANIZAÇÃO CARGO ATUAÇÃO 

62 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

MARISOL CASTILLO FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

63 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

MICHELLE-ANN 
WILLIAMS

FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

64 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

RAMIRO PEDRO FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

65 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

RICARDO SAUCEDO 
BORESTEIN

FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

66 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

ROBERTO YAMAMURA FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

67 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

ROMINA BOCACHE FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

68 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

SILVIA MACIUNAS FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

69 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

VALMOR FISCHER FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

70 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

WILEHALDO CRUZ 
BRESSANT

FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

71 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

YASUNORI TAKENAKA FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

72 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

YESSENIA MONCADA 
PONCE

FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

73 OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos) 

ZULEICA BRITO FIDA (Fórum 
Interamericano do Direito 
Ambiental)

74 Org. 
Internacional 

CRISTINA 
MONTENEGRO 

Programa das Nações 
Unidas para o Meio 
Ambiente 

Coordenadora Brasil 

75 Panamá ILEANA PINEDA Ministério do Meio 
Ambiente 

Assessora  da  Diretoria 
de  Fomento  à  Cultura 
Ambiental

76 Panamá IRIS VARGAS Ministério do Meio 
Ambiente

Assessora da Diretoria 
de Planejamento e 
Política Ambiental 

77 Paraguai BEATRIZ DE 
CÉSPEDES 

Sobrevivencia/ Amigos de 
la Tierra Paraguay/ 
Asociación de ONGs del 
Paraguay  

Coordenadora Jurídica/ 
Responsável pelo 
Controle de 
Cumprimento das Leis 
Ambientais 



PAÍS NOME ORGANIZAÇÃO CARGO ATUAÇÃO 

78 Paraguai JORGE VERA DÍAZ ASOCIACIÓN GENTE, 
AMBIENTE Y 
TERRITORIO (GAT)

Coordenador- Geral e 
membro da Rede dos 
Povos Indígenas do 
Paraguai 

Direito ao território dos 
povos 
indígenas/Promoção da 
participação nos 
espaços de decisão de 
políticas públicas

79 Paraguai OSCAR RIVAS SOBREVIVENCIA/ 
Amigos de la Tierra 
PARAGUAY

Coordenador-geral

80 Paraguai SERGIO BURGOS Instituto Paraguayo de 
Protección Ambiental

81 Portugal CARLOS ESTEVÃO 
CALIGIORNE CRUZ 

Núcleo de Brasileiros em 
Lisboa 

82 Portugal ENAILE DO ESPÍRITO 
SANTO IADANZA 

Núcleo de Brasileiros em 
Lisboa 

83 Portugal LUIS MORENO Centro de Estudos 
Africanos 

Professor 

84 Portugal MANOEL PEREIRA DE 
ANDRADE 

Núcleo de Brasileiros em 
Lisboa 

85 Reino Unido JONATHAN NEALE Campanha Global contra 
Mudanças Climáticas  

Secretário-Nacional 

86 Suécia ANNA BERNSTAD Embaixada da Suécia Especialista em 
ciências ambientais 

87 União 
Européia

CORRADO 
PAMPALONI 

Delegação da Comissão 
Européia no Brasil 

Primeiro Secretário 

88 União 
Européia

JOÃO PACHECO Delegação da Comissão 
Européia no Brasil 

EMBAIXADOR 

89 Uruguai FERNANDO SOSA Aliança Social Continental Coordenador Capítulo 
Uruguai 

90 Uruguai RICARDO SCAGLIOLA Iniciativa Somos Mercosur/ 
CEFIR (Centro de 
Formación para la 
Integración Regional)

Coordenador do 
Boletim Somos 
Mercosur

91 Venezuela JULIO FERMIN Equipo de Formación, 
Información y 
Publicaciones (EFIP)

92 Venezuela ALEXANDER ALAYO 
CHAVEZ

Frente Nacional 
Campesina Ezequiel 
Zamora



Anexo 2

Relatório das Atividades Paralelas

Durante a realização da terceira edição da III Conferência Nacional do Meio Ambiente, 

realizada em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no período do dia 

7 a 10 de Maio, ocorreram além da programação oficial com os trabalhos de grupos e 

plenária,  atividades paralelas e um conjunto de Oficinas conforme exposto a seguir, 

ordenados por dia e horário.

Assessores técnicos responsáveis por essas atividades:

- Mauro Soares / mauro.pereira@mma.gov.br / (61) 3317 1363 

- Leo Cabral / leonardo.cabral@mma.gov.br / (61) 3317 1256 

DIA 07 DE MAIO

Das 14 às 18 horas

SALA 1 - Oficina Educação Ambiental - Grupo internacional

SALA 2 - Reunião de delegados Paraná

SALA 3 - Reunião  Servidores MMA

SALA 14 ALVORADA - Reunião Tripartite

SALA 16 BURITI - Oficina "Mudanças do Clima e a Mídia" 

Das 20 às 22 horas

SALA 2 - Reunião de delegados Paraná

SALA 3 - Reunião sobre  EA com delegados do Pará e Amapá

DIA 08 DE MAIO

OFICINAS  AUTOGESTIONÁRIAS

mailto:leonardo.cabral@mma.gov.br
mailto:mauro.pereira@mma.gov.br


Das 20 às 22 horas

PAVIMENTO TÉRREO

SALA 1 – Consumo Consciente (MMA)
Responsável: Fernanda Dalto

Contatos: fernanda.dalto@mma.gov.br / (61) 3317 14 82 

O que apresentou: A importância  do controle  do consumo doméstico,  empresarial  e 

dentro de organismos públicos e o programa de embalagens sustentáveis desenvolvido 

no MMA. 

Número de participantes: 15 pessoas

SALA 2 – Cultura, Técnica e Ambiente: A questão do lixo 
Responsáveis: Sandra Maria Patrício e Rodrigo Simon Peppe 

Contatos:  Instituto  Brasileiro  de Educação,  Ciência  e  Cultura -  IBECC/UNESCO são 

Paulo / www.ibeccunesco-sp.org.br

O que apresentou: O Projeto realizado pelo IBECC em S. Paulo onde desenvolvem 

soluções criativas e eficientes na questão do manejo e destinação de residuos solidos.

Número de participantes: 15 pessoas

SALA 3 – A3P (MMA) 
Responsável: Patrícia Grazinoli

Contatos: patricia.grazinoli@mma.gov.br / (61) 3317 14 82 

O  que  apresentou:  Como  se  desenvolve  o  Programa  Agenda  Ambiental  na 

Administração Publica - A3P e um balanço geral de resultados obtidos com suas ações.

Número de participantes: 45 pessoas

mailto:patricia.grazinoli@mma.gov.br
mailto:fernanda.dalto@mma.gov.br


SALA 4 – FBOMS
Responsável: Álvaro Di Angelis 

Contatos: alvarodeangelis@yahoo.com.br / (61)3033 5545 

O que apresentou: O funcionamento geral da FBOMS, suas propostas e apresentação 

de contribuições e diretrizes para incorporar nas políticas públicas sobre mudanças do 

clima.

Número de participantes: 20 pessoas

SALA 5 – Educação Ambiental (MMA)
Responsável: José Vicente

Contatos:  jose-vicente.freitas@mma.gov.br/ (61)3317 12 22

O que apresentou: A missão do departamento de Educação Ambiental  do MMA, as 

atividades  que  desenvolve  e  a  importância  do  fomento  local  para  ações  de  EA  e 

caminhos de como estabelecer uma relação entre municípios e o departamento para 

desenvolvimento de ações conjuntas.

Número de participantes: 23 pessoas

SALA 6 – Agenda 21 e Áreas Alteradas (MMA)
Responsáveis: Carlos Felipe e Camilo Souza

Contatos: carlos.abirached@mma.gov.br / (61)3317 1061

O que apresentou: Os processos de formação de Agenda 21 Local  e os resultados 

alcançados pelo Plano de Intervenção em Áreas Alteradas. 

Numero de participantes: 30 pessoas

PAVIMENTO SUPERIOR

SALA 7 – Fauna do Centro-Oeste brasileiro (UFG)
Responsáveis: Professores Max Malmann e Maria Nazaré

Contatos: maxmalmann@gmail.com / (62) 9165 1772

O que apresentou: O projeto do banco de dados desenvolvido na UFG - Universidade 

Federal  de  Goiás  onde  um  grande  acervo  de  imagens  e  tecnologia  em  terceira 

dimensão denominado Museu de imagens, podem ser utilizados para diversos fins de 

pesquisa. 

file:///antonio.abirached@mma.gov.dr
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file:///antonio.abirached@mma.gov.dr
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Numero de participantes: 30 pessoas

SALA 8 – Campanha do Bilhão de Árvores 
Responsável: José Ivan / Serviço Florestal Brasileiro

Contatos: jose-ivan.aquino@florestal.gov.br / (61)3307 7582

O que apresentou: A proposta geral da Campanha e formatos possíveis para ampliar 

localmente o plantio de árvores. 

Numero de participantes: 15 pessoas

ALA OESTE

SALA 14 – Juventude e Meio Ambiente (REJUMA) 
Responsável:  Daisy  Cordeiro

Contatos: daisy-elisabete.cordeiro@mma.gov.br   / (62) 3317 1065  

O que apresentou: Lançamento da segunda edição da revista agenda 21 e Juventude. 

Palestras  e debate com o publico presente sobre a questão ambiental e a importância 

da juventude no processo

Numero de participantes: 25 pessoas

SALA 15 – Gênero e  Mudanças Climaticas (MMA)
Responsável:  Isabela Ferreira

Contatos: isabella.ferreira@mma.gov.br   / (61) 3317 1431  

O que apresentou: Palestras com mulheres, de populações tradicionais do Brasil e de 

Moçabique e Bolívia sobre a temática gênero na questão ambiental.

Numero de participantes: 55 pessoas

SALA 16 – Ecossocialismo
Responsável - José Adilson Vieira  

Contatos: adilsonv@vivax.com.br /  (92) 3622-5658 / 9623-1415  

O que apresentou: O que o movimento do Ecossocialismo realiza atualmente no mundo, 

sua  origem  e  a  proposta  do  desenvolvimento  no  Brasil  de  um  site  que  possa 

desenvolver cursos de capacitação dentro da temática. 

Numero de participantes: 35 pessoas 

mailto:adilsonv@vivax.com.br
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DIA 09 DE MAIO

MOSTRA DE FILMES AMBIENTAIS

Das 20 às 22 horas

SALA 1 – Experiências de Agendas 21 Locais

SALA 2 – Cremos na Terra sem Males

SALA 3 – Rosalina: Uma comunidade em construção

SALA 4 – Carta da Terra

SALA 5 – Vídeo nas Aldeias

SALA 6 – Quilombolas

SALA 7 – Canoa Veloz

SALA 8 – Lima Novos Tempos

SALA 9 – As 4 Ecologias

SALA 10 – Lutzenberger: For ever GAIA

SALA 11 – Juventude e Meio Ambiente – Reflexões e Conexões

SALA 12 –  Povos Indígenas do Brasil

SALA 13 – Agroecologia em Assentamentos de Reforma Agrária

SALA 14 –  Brava Gente MST

SALA 15 - Filme “Uma verdade muito incoveniente”(Joel Kovel)

SALA 16 –  Conservação Ambiental



ANEXO 3
Programação Internacional

PROGRAMACION 
Invitados Internacionales

07 de mayo de 2008 - Miércoles
10:00 - 20:00  Llegada y Credenciamento
12:00 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 18:00 Reuniones bilaterales  
18:00 - 19:00 Cena

19:00 - 21:00 Cerimonia de Apertura de la III Conferencia Nacional de Medio 
Ambiente de Brasil 

21:00 - 22:30 Actividad Cultural
08 de mayo de 2008 - Jueves

8:00 - 9:00 Credenciamento 
9:00 - 11:00 Mesa de Debate 1 – “Democracia Participativa”

11:00 - 13:00 Mesa de Debate 2 – “Cambios Climaticos” 

13:00 - 14:00 Almuerzo 

14:00 - 18:00 Participación como observadores en la Plenaria de la III Conferencia 
Nacional de Medio Ambiente de Brasil 

18:30 - 20:00 Cena

20:00 -   22:00 Talleres Autogestionados 

Lanzamiento del libro “The Enemy of Nature”, de Joel Kovel 

 09 de mayo de 2008 - Viernes
9:00 - 13:00 Encuentro con la Ministra Marina Silva y con el Secretario de 

Articulación Institucional y Ciudadanía Ambiental Hamilton Pereira 

13:00 - 15:00 Almuerzo 

15:00 - 18:00 Reuniones   temáticas (Conferencia Mercosul Medio Ambiente,   FSM , 
Comunidad de Países de Habla Portuguesa etc)

18:00 - 20:00 Cena

21:00 Noche libre

10 y 11 de mayo de 2008 – Sábado y Domingo
Mañana Regreso 

CONFERENCE Programme
International Delegation



May 7th 2008 - Wednesday
10:00 - 20:00 Welcome and Registration 
12:00 - 14:00 Lunch

14:00 - 18:00 Side events: Bilateral Meetings 
18:00 - 19:00 Dinner

19:00 - 21:00 Official Opening 
21:00 - 22:30 Artistic Performance

May 8th 2008 - Thursday
8:00 - 9:00 Registration
9:00 - 11:00 Morning Session 1 – “Participatory Democracy”

11:00 - 13:00 Morning Session 2 – “Climate Change” 

13:00 - 14:00 Lunch

14:00 - 18:00 Participation as observers at the National Plenary
18:30 - 20:00 Dinner

20:00 -  22:00 Workshops 
Book launch “The Enemy of Nature” by Joel Kovel

 May 9th 2008 – Friday 
9:00 - 13:00 Meeting with Minister Marina Silva and Hamilton Pereira, Secretary for 

for Citizenship and Institutional Communication  

13:00 - 15:00 Lunch

15:00 - 18:00 Side events:  Thematic Meetings  (Mercosul Conference on the 
Environment,  WSF, Community of Portuguese Language Countries 
etc)

18:00 - 20:00 Dinner

21:00 Free Evening  

May 10th and 11th 2008 – Saturday and Sunday 
Morning Return 

PROGRAMMATION 
Invités Internationaux



07 mai 2008 - Mercredi
10:00 - 20:00 Arrivée et inscription
12:00 - 14:00 Déjeuner

14:00 - 18:00 Reunions bilaterales  
18:00 - 19:00 Dîner

19:00 - 21:00 Cérémonie d'ouverture de la III Conférence Nationale de 
l'environnement du Brésil 

21:00 - 22:30 Activité Culturelle
08 mai 2008 - Jeudi

8:00 - 9:00 Inscription 
9:00 - 11:00 Table de Debate 1 – “Democratie Participative”

11:00 - 13:00 Table de Debate 2 – “Changements Climatiques”  

13:00 - 14:00 Déjeuner

14:00 - 18:00 Participation en tant qu'observateurs de la session Plénière de la III 
Conférence Nationale de l'environnement du Brésil 

18:30 - 20:00 Dîner

20:00 -  22:00 Ateliers  
Lancement du livre “The Enemy of Nature”, de Joel Kovel 

 09 mai 2008 -  Vendredi
9:00 - 13:00 Entretien avec la Ministre Marina Silva et le Secretaire d' Articulation 

Institutionnelle et de la citoyenneté environnementale Hamilton Pereira 

13:00 - 15:00 Déjeuner 

15:00 - 18:00 Réunions bilaterales (Conférence Mercosul de l'Environnement,  FSM, 
Communauté des pays de langue portugaise etc)

18:00 - 20:00 Dîner

21:00 Soirée libre

10 et 11 mai 2008 – Samedi et Dimanche
Avant-midi Départ

PROGRAMAÇÃO 
Convidados internacionais

07 de maio de 2008 - Quarta-feira



10:00 - 20:00 Chegada e Credenciamento
12:00 - 14:00 Almoço 

14:00 - 18:00 Reuniões bilaterais   
18:00 - 19:00 Jantar

19:00 - 21:00 Cerimônia de Abertura da III Conferência Nacional de Meio Ambiente 
21:00 - 22:30 Apresentação Cultural

08 de maio de 2008 - Quinta-feira
8:00 - 9:00 Credenciamento 
9:00 - 11:00 Mesa de Debate 1 – “Democracia Participativa”

11:00 - 13:00 Mesa de Debate 2 – “Mudanças do Clima”  

13:00 - 14:00 Almoço 

14:00 - 18:00 Participação como observadores a Plenária da III Conferência Nacional 
de Meio Ambiente 

18:30 - 20:00 Jantar 

20:00 -  22:00 Oficinas autogestionárias  e lançamento do livro “The Enemy of 
Nature” de Joel Kovel

 09 de maio de 2008 - Sexta-feira
9:00 - 13:00 Encontro com a Ministra Marina da Silva e Hamilton Pereira, Secretário 

de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 

13:00 - 15:00 Almoço 

15:00 - 18:00 Reuniões  temáticas (Conferência Mercosul,  FSM, Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, etc )

18:00 - 20:00 Jantar 

21:00 Noite livre

10 de maio de 2008 - Sábado
Manhã Retorno 



ANEXO 4
Programação - Atividades Culturais/Eventos Paralelos

Dia 07 de maio – Quarta-feira

19h – Solenidade de Abertura da Planária Nacional da III CNMA
21h – Show com Almir Sater

Dia 08 de maio – Quinta-feira

OFICINAS  DE TRABALHO AUTOGESTIONÁRIAS
20 às 21 horas

SALA 1 – Oficina Consumo Consciente (MMA)
SALA 2 – Oficina Conselho Desenvolvimento Econômico e Social - CDES (Presidência da 
República)
SALA 3 – Oficina Agenda Ambiental na Administração Publica -  A3P (MMA) 
SALA 4 – Oficina FBOMS
SALA 5 – Oficina Educação Ambiental (MMA)
SALA 6 – Oficina Agenda 21 e áreas alteradas (MMA)
SALA 7 – Oficina Banco de Imagens da fauna do centro oeste brasileiro (UFG)
SALA 14 ALVORADA – Oficina Juventude e Meio Ambiente (MMA) 
SALA 15 ÁGUAS CLARAS – Oficina Gênero e  Mudanças Climaticas (MMA)
SALA 16 BURITI – Oficina Ecossocialismo – Lançamento do livro “The Enemy of Nature” – 
Joel Kovel

Dia 09 de maio – Sexta-feira

MOSTRA DE AUDIOVISUAL
20 às 22 horas
SALA 1 – Filme Experiências de Agendas 21 Locais
SALA 2 – Filme Cremos na Terra sem Males
SALA 3 – Filme Rosalina: Uma comunidade em construção
SALA 4 – Filme Carta da Terra
SALA 5 – Filme Vídeo nas Aldeias
SALA 6 – Filme Quilombolas
SALA 7 – Filme Canoa Veloz
SALA 8 – Filme Lima Novos Tempos
SALA 9 – Filme As 4 Ecologias
SALA 10 – Filme Lutzenberger: For ever GAIA
SALA 11 – Filme Juventude e Meio Ambiente – Reflexões e Conexões
SALA 12 –  Filme Povos Indígenas do Brasil
SALA 13 – Filme Carta da Terra 
SALA 14 - Filme Brava Gente MST
SALA 15 - Filme “Uma verdade muito incoveniente”(Joel Kovel)
SALA 16 - Filme Conservação Ambiental



ANEXO 5
 

Público presente na III CNMA

 







ANEXO 6
Banco de Dados Final



FOTOS
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