Setor 8 - Introdução
Gestão Ambiental
Descrição
A gestão ambiental é um processo que visa resolver, mitigar e/ou prevenir problemas ambientais, a
fim de alcançar o desenvolvimento sustentável ao longo do tempo. Um programa de gestão ambiental
tem como objetivo encontrar respostas adequadas para os problemas levantados na relação entre
sociedade e natureza. Para isso, realiza ações para gerar e resgatar conhecimentos; monitorar a
incidência de políticas públicas sobre a população e os recursos do território; e sistematizar
experiências para a construção do modelo de desenvolvimento alternativo ao que a sociedade aspira
(Rede de Desenvolvimento Sustentável da Colômbia, s/f). Em particular, enfatizaremos o
monitoramento dos planos de ação climática (levando em consideração que a mitigação e a adaptação
fazem parte do Planejamento de Baixo Carbono).
Assim, o gerenciamento ambiental elevado representa uma grande quantidade de políticas que já
estão incluídas nas outras seções. Será estabelecido como gestão ambiental tudo o que estiver
relacionado a informações de política ambiental, como a construção de indicadores ambientais e seus
respectivos regulamentos, ou padrões ambientais específicos para processos de produção e
monitoramento de práticas e monitoramento da qualidade ambiental que não tenham sido
especificamente incluído nas seções anteriores.

Iniciativas relevantes na Argentina
O interesse pela Gestão Ambiental nos governos locais da Argentina aumentou nos últimos anos.
Prova disso é que muitos municípios incorporaram em sua estrutura áreas específicas para abordar a
gestão ambiental, buscando fortalecer a capacidade institucional de desenhar, desenvolver e
implementar políticas, planos, programas, projetos e ações que visem melhorar as condições
ambientais e sociais na sua jurisdição e área de influência.
Há um grande número e diversidade de iniciativas relacionadas à gestão ambiental. Nesse sentido,
escolhemos três casos que têm a ver com a realização de códigos ambientais, o monitoramento de
Gases de Efeito Estufa (GEE) e o controle do ar. As práticas selecionadas foram o "Código Ambiental
Municipal e Certificação Ambiental Barrio Sustentável" da cidade de Resistencia, Chaco; os
"Inventários de GEE no âmbito do Plano de Ação para Mudanças Climáticas 2010-2030" da Cidade de
Buenos Aires; e o "Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar" de Bahía Blanca, Buenos Aires.
No entanto, podemos destacar três áreas diferentes que são fortemente desenvolvidas em nosso país
e que estão ligadas ao tema da Gestão Ambiental. Em primeiro lugar, deve-se destacar tudo

relacionado aos Programas de Educação Ambiental e Sensibilização, onde há experiências diferentes
como, por exemplo, o "Programa de Conscientização Ambiental" de La Plata (Buenos Aires), o
"Programa de Educação Ambiental" de Villa General Belgrano (Córdoba) ou colocação de certificação
através do "Selo Verde" em Esquel (Chubut).
Em segundo lugar, vale destacar a criação de espaços institucionalizados de gestão ambiental, como
o "Programa de Gestão Ambiental Participativa" implementado pela Prefeitura de Saavedra (Buenos
Aires) ou o "Fórum Ambiental" de Bragado (Buenos Aires).
Por fim, destacamos as práticas voltadas para a criação de instrumentos de gestão e planejamento
ambiental, como o Plano de Ação Climática Local em Godoy Cruz (Mendoza) e a “Portaria de Avaliação
de Impacto Ambiental em nível local” em San Carlos de Bariloche. (Rio Negro) e San Martín dos Andes
(Neuquén) que já têm um grande histórico.

Programas existentes a nível nacional
Os programas visam oferecer ferramentas técnicas e treinamento para governos locais e instituições
educacionais. Como ferramenta de gestão, as províncias recebem monitoramento ambiental
permanente da qualidade do ar, água e solo, através do acesso a plataformas virtuais interativas. Em
relação à educação ambiental, são oferecidos treinamentos sobre a conservação do meio ambiente,
a importância da arborização na mitigação das mudanças climáticas e os serviços ambientais
prestados pelas florestas. O financiamento tem contribuições de fundos nacionais. O programa que
se destaca é o chamado "A escola é plantada contra a mudança climática" liderada pelo Ministério do
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Governo Nacional.

Normas vigentes na Argentina
▪

Lei 25.675. Lei Geral do Ambiente. (2002). Estabelece os orçamentos mínimos para a
consecução de uma gestão sustentável e adequada do meio ambiente, a preservação e
proteção da diversidade biológica e a implementação do desenvolvimento sustentável,
cumprindo os seguintes princípios: congruência, prevenção, precaução, equidade
intergeracional, progressividade, responsabilidade, subsidiariedade, sustentabilidade,
solidariedade e cooperação.

▪

Lei Nacional Nº 25831 de Regime de Livre Aceso à Informação Pública Ambiental (2004)
Garante o direito de acesso a informações ambientais que serão mantidas pelo Estado.

