Acta da 13ª reunião do Comité de Gestão e Seguimento do
PANA II
Reunião Ordinária

Aos Vinte e Um dias do mês de Abril do ano de dois mil e dez, pelas 10 horas, teve lugar na
sala de reuniões da Direcção Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério do
Ambiente, Desenvolvimento Rural e dos Recursos Marinhos, a décima terceira Reunião
Ordinária do Comité de Gestão e Seguimento (CGS) do PANA II, que contou com as
presenças dos representantes das Direcções Gerais e Institutos em anexo.

Após apresentar os cumprimentos aos membros presentes, o Presidente passou à leitura da
ordem do dia, que foi aprovada após algumas alterações apontadas pelos presentes.

Sendo assim a reunião teve a seguinte ordem do dia: Ponto 1 – Leitura e aprovação da acta
da reunião anterior; ponto 2 – Apresentação e validação do Relatório do PANA II – 2009;
ponto 3 – Plano de actividades de 2010; ponto 4 – Ponto de situação da revisão do PANA II;
ponto 5 – Diversos.
Após a aprovação da acta que sofreu alguns ajustes, passou-se ao ponto 2, onde se
discutiu o relatório de progresso de implementação do PANA II, relativamente ao ano de
2009.

Os representantes das Direcções Gerais e Institutos teceram os seguintes comentários ao
relatório de progresso:
Ø

A representante da DSEPC/MADRRM chamou atenção pelo facto do relatório ser de
difícil leitura sugerindo que sejam resumidos as informações em quadros
explicativos, especificando também o orçamento específico dos sectores; sugeriu
ainda que seja apresentada uma execução financeira e física dos planos de
actividades;

Ø

O representante do INIDA (São Vicente) apontou que este relatório é uma resposta
positiva aos sectores e de grande importância o facto da incorporação no mesmo
dos avanços das actividades dos municípios; reforçou ainda a ideia de solicitar aos
sectores a disponibilização dos dados (relatórios);

Ø

O representante da DGPOG-MADRRM mostrou uma certa preocupação com o
relatório sendo este, a par com o relatório da DCRP, uma das condições para o
desembolso do financiamento do apoio orçamental; sugeriu que houvesse uma
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pressão sobre os sectores para a disponibilização dos dados dos seus relatórios,
com o conhecimento do Ministério;
Ø

Espelhou-se na discussão que pelo facto do relatório ter chegado tarde às mãos dos
parceiros, a leitura foi de forma diagonal; verificou-se ainda a necessidade de
esclarecer e apresentar os orçamentos dos sectores e o destino respectivo à verba
total;

Ø

A representante da Direcção Geral do Turismo chamou atenção para a necessidade
de refrescar a memória dos sectores, enviando o modelo actualizado de
apresentação dos relatórios e compromete-se em ajudar com o plano de actividades
que propõem para o ano em curso; mostrou-se ainda aberta para apoios no que
tange essencialmente a campanhas de conservação, com o programa “Brigadas do
Turismo”

Ø

O Dr. Zilmar deixou um recado da ANMCV (solicitou), que a associação seja
integrada no grupo de seguimento aos municípios de forma a alcançar uma melhor
articulação;

Ø

Em representação do INDP (Praia), a Dra. Vera Gominho achou conveniente incluir
na parte do instituto, a investigação, avaliação e gestão dos recursos haliêuticos,
para além da conservação das tartarugas marinhas;

No Ponto 3 da ordem do dia apresentou-se o Plano de Actividades para 2010 que foi
aprovado pelos membros com a recomendação, de que tanto os Sectores como os
Municípios, deveriam apresentar um quadro resumo dos planos de actividades
acompanhado de metas pré-estabelecidas por forma a que na elaboração do Relatório de
Acompanhamento do próximo ano a analise seja mais simples.

No Ponto 4, o Director Geral do Ambiente informou que as propostas para a Revisão do
PANA II já tinham sido enviadas e que se entrou agora na fase de conclusão dos termos de
referencia para avaliar e decidir quais os consultores que irão constituir a equipa que irá
realizar a revisão.

No ponto Diversos, o Senhor Director Geral do Ambiente aproveitou para informar os
membros que o Sector do Saneamento foi tutelado à DGA, que o Plano Nacional de
Saneamento já foi elaborado, que o Relatório de Estado da Qualidade do Ambiente já foi
apresentado e que inclusive se está a preparar as condições para a Revisão da Lei de
Bases do Ambiente.
Praia, aos vinte e um dias de Abril do ano de dois mil e dez.
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Presidente do Comité de
Gestão e Seguimento do PANA II

Moisés António Borges

Secretariado do Comité

Luís Dias

Participantes
Moisés António Borges – DGA
Domingos Barros – DGASP
Fernando Andrade – DGPOG
Pedro Delgado – DGOT
Zilca Gonçalves – DGDT
Maria Clarisse Silva – GEP-MED
Eduarda Radwan – DGE
Isildo Gomes – INIDA
Anibal Medina – INDP (São Vicente)
José Manuel Levy – INMG
Zilmar Lopes – ANMCV
Vera Gominho – INDP (Praia)
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