
MISSÃO Garantir a proteção do Meio Ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais

VISÃO Ser reconhecido como autarquia de excelência técnica na gestão do meio ambiente

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL

Batalha 1 Eixo Meio Ambiente
SER REFERÊNCIA NA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E QUALIDADE AMBIENTAL

Resultados-Chave: Iniciativas:
Aumentar em 100% as medidas de proteção da fauna para espécies 
prioritárias

• Ampliação do atendimento veterinário gratuito
• Implantação do monitoramento da variação populacional e dos movimentos migratórios de espécies prioritárias da fauna silvestre

Promover ações para a restituição dos 50% de cobertura vegetal do 
Cerrado no DF (conforme Política Florestal do DF/ Lei 3031/2002)

• Recomposição da vegetação nativa com o plantio de 75.000 mudas
• Recomposição dos 500 ha da cobertura vegetal arbórea e arbustiva por meio de ações da compensação florestal
• Proposta dos parâmetros e indicadores para aferição dos resultados dos processos de recomposição de áreas degradadas e alteradas
• Ampliação do Programa Eu Amo Cerrado
• Implantação do Cadastro Ambiental Rural  (CAR) até 2023
• Implantação e consolidação de monitoriamento da cobertura vegetal através de imagens de satélite 

Consolidar 100% das Unidades de Conservação (UC)

• Finalização do processo de constituição das Unidades de Conservação - planos de manejo, recategorização e regularização fundiária
• Definição das poligonais das Unidades de Conservação ainda não-demarcadas - PEDF
• Efetivação do Cadastro Distrital de Unidades de Conservação (CDUC) 
• Registro de ocupações irregulares em 100% das Unidades de Conservação
• Promoção de atividades que proporcionem o contato harmônico com a natureza
• Ampliação do Programa Parque Educador
• Melhorias  de infraestrutura nas Unidades de Conservação (câmeras, internet, placas informativas, entre outros)
• Planejamento e Consolidação Territorial das Unidades de Conservação
• Monitoramento da Qualidade e Recuperação dos Recursos Naturais nas Unidades de Conservação
• Implantação dos Conselhos de Gestão de Unidades de Conservação

Batalha 2 Eixo Meio Ambiente
SER MODELO DE EFICIÊNCIA NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Resultados-Chave: Iniciativas:

Reduzir em 50% o tempo de análise pelo órgão licenciador
• Modernização do quadro normativo do licenciamento ambiental  
• Implantação do peticionamento eletrônico em processos de licenciamento ambiental 
• Avanço no uso da tecnologia da informação dentro do processo de análise ambiental, por meio de base de dados e da inteligência artificial 
• Acompanhamento do cumprimento de prazo, após protocolo e análise cinza

Implantar o controle de conformidade das condicionantes ambientais em 
100% dos atos autorizativos • Implantação de modelo de gestão por demandas

Batalha 3 Eixo Meio Ambiente
AMPLIAR AS AÇÕES INSTITUCIONAIS RELACIONADAS A RECURSOS HÍDRICOS 

Resultados-Chave: Iniciativas:

Triplicar a proteção de nascentes em bacias hidrográficas prioritárias
• Ampliação do “Programa Adote uma Nascente
• Auxílio à gestão das Áreas de Preservação de Mananciais – APM
• Suporte técnico ao projeto “Produtores de Água” nas bacias do Pipiripau e Descoberto

Promover, em 100% das Regiões Administrativas, ações de conscientização 
quanto à utilização racional dos Recursos Hídricos

• Desenvolvimento de ações de conscientização ambiental e  fomento do turismo ecológico em Unidades de Conservação que tenham cursos d´água 
com balneabilidade (Circuito das águas) 

• Direcionamento das ações de manejo florestal nas áreas protegidas (UC’s, APP’s, reservas legais) com vistas à manutenção da disponibilidade 
hídrica da região (conceito do Programa Produtor de águas da ANA)

• Instituição da Contribuição Financeira pela captação de recursos hídricos em Unidades de Conservação

Batalha 4 Eixo Meio Ambiente
AMPLIAR A SENSIBILIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO AO TEMA MEIO AMBIENTE

Resultados-Chave: Iniciativas:

Capacitar 100% do quadro de servidores do Brasília Ambiental em 
conceitos básicos de Educação Ambiental

• Implementação do Programa de integração ambiental institucional
• Instituição de um programa permanente de visitação às UCs 
• Revitalizar e retomar o Programa A3P

Instituir anualmente campanhas de conscientização relacionadas aos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS - ONU)

• Inclusão dos ODS em projetos de Educação  Ambiental
• Divulgação interna e externa  dos  ODS

Batalha 5 Eixo Gestão e Estratégia
MODERNIZAR A GESTÃO DO BRASÍLIA AMBIENTAL

Resultados-Chave: Iniciativas:

Ampliar e Modernizar Sistemas de Informações
• Implantação do Programa de gestão da documentação 
• Implantação do peticionamento eletrônico
• Ampliação dos  bancos  de dados intitucionais
• Implantação de sistemas integrados

Instituir Programa de Governança  e Compliance
• Ampliação do percentual de execução orçamentária anual
• Implementação do Modelo de Gestão para Resultados 
• Implantação do modelo de Planejamento Integrado
• Estruturação das ações para  participação em programas de excelência em gestão pública

Estabelecer padrões de qualidade em atendimento e serviços

• Elaboração e Implementação de Modelo para a Sustentabilidade Financeira das Ucs 
• Implementação da Política de Atendimento
• Modernização da Política de Recursos Humanos
• Desenvolvimento da Gestão por Desempenho Individual  (gratificação por produtividade)
• Construção da Sede do Instituto Brasília Ambiental
• Condução do julgamento de AI

RESULTADOS-CHAVE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DF RESULTADOS-CHAVE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

APOIO: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - SEEC                                                        METODOLOGIA: MWB e OKR


