
INFORMATIVO

 Cinco grupos de trabalho foram criados 
durante o fórum para discutir temas específicos que 
norteiam a base para a construção da nova matriz. A 
estratégia de dividir os temas foi bem-sucedida e 
aprovada pelos participantes. No último dia do 
fórum, cada grupo apresentou uma síntese das 
sugestões para a construção da nova matriz dentro 
dos temas que escolheram. Esse processo gerou as 
propostas que estão sendo analisadas, incluindo as 
que foram feitas pelos palestrantes.

 O Fórum Matriz Econômica Ambiental é uma 

iniciativa inédita do Governo do Amazonas de 

aproximar a sociedade civil das discussões sobre o 

desenvolvimento sustentável do Estado, convidando 

organizações a integrar o processo de construção da 

nova Matriz Econômica Ambiental do Amazonas.
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Debate focado em temas específicos

 O governador José Melo destacou, entre outros temas, três 
eixos durante o fórum. “O primeiro é uma matriz econômica 
sustentável para o Amazonas, que será implantada nas áreas 
degradadas do Estado, criando peixe em cativeiro e fruticultura. Se 
fizermos isso no nosso 1% de área degradada, seremos o maior 
produtor de peixe do país. A outra é a BR-319, o seu asfaltamento com 
as garantias de preservação do ecossistema. E a terceira vertente é a 
ciência e tecnologia, buscando mecanismos para trazer o 
conhecimento de pesquisas sobre a Amazônia para a nova UEA. 
Também quero inserir a questão das queimadas, e obter recursos para 
treinar brigadas no interior e adquirir equipamentos para controlar 
esses incidentes”, afirmou.

Espaço do governador 

Construção cole�va
baseada na Polí�ca
Estadual de Serviços

Ambientais

 Para manter a sociedade civil, informada 
sobre as ações que serão adotados após o fórum, foi 
criado o boletim Fórum Matriz Econômica Ambiental 
do Estado. A iniciativa visa cumprir o compromisso do 

Governo do Estado de manter as organizações 

atualizadas sobre as ações que estão sendo 

desenvolvidas para a construção da nova matriz, além 

de reforçar o fato que essas organizações fazem parte 

da elaboração da matriz e que as sugestões estão 

sendo analisadas.

 O Fórum Matriz Econômica Ambiental do Estado, promovido pelo 

Governo do Amazonas, reuniu a sociedade civil, com participação ativa de 

ONGs e ambientalistas, durante três  dias, para discutir as bases de 

construção para um novo modelo de desenvolvimento sustentável do Estado. 

Liderado pelo governador do Amazonas, José Melo, o evento resultou em 

várias propostas que estão sendo analisadas por um grupo de trabalho 

integrado pelas secretarias de Estado do Meio Ambiente (Sema), Produção 

Rural (Sepror) e Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e 

Inovação (Seplan-CTI).



 Em junho deste ano, mês do Meio Ambiente, o 
Governo do Estado promoverá outro grande evento 
para apresentar o resultado consolidado da análise das 
propostas à sociedade.
 “Demos o primeiro passo e temos que chegar 
em junho com substância para poder trazer 
investidores, administradores de fundos de pensão, 
embaixadores e continuar construindo esse modelo 
que permita que o povo tenha uma atividade econômica 
rentável, escola, saúde e qualidade de vida. E dizer que 
tudo isso está acontecendo de forma sui generis, e a 
floresta continua prestando os seus serviços”, enfatizou 
o governador do Amazonas.

 Mensagem Parceiro

Para acessar o conteúdo produzido sobre a Matriz 
Econômica Ambiental do Amazonas visite o site: 
www.meioambiente.am.gov.br/matriz/economica

Preparação para apresentar resultado à sociedade

Espaço da Sociedade

 O grupo de trabalho formado por Sema, Sepror 
e Seplan-CTI que está fazendo a análise das 
propostas apresentadas durante o fórum se reuniu 
três vezes após o evento. As reuniões foram 
realizadas na sede da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente (Sema), zona Centro-Sul, e tiveram o intuito 
de direcionar as sugestões, unir as que possuem 
semelhanças, e planejar as ações que serão tomadas 
para que elas possam compor a apresentação que 
será feita em junho.

 Após análise, as propostas comporão um 
documento que se tornará uma política pública, por 
meio de decreto e com plano de ação.

“A tarefa só começou. Através de um decreto, vamos 

tornar permanente esse Fórum. Criar grupos de 

trabalho para desdobrar as medidas de curto, médio 

e longo prazo”, explicou o governador. 

Grupo de trabalho se reuniu três
vezes após fórum para deliberações

secretaria de estado do
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Parceiros
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