Secretaria do Meio Ambiente - Governo da Bahia -

PDA / BID
Programas
Postado em: 27/07/2015 11:20

É um programa que visa melhorar a eficiência, eficácia e efetividade do sistema de gestão ambiental
do Estado da Bahia, segundo o estabelecido na Lei nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006.

Iniciativa pioneira entre os estados brasileiros, o Programa de Desenvolvimento Ambiental (PDA
Bahia) foi criado pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e o
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), em parceria com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID).
Inserido na estratégia política do Governo da Bahia para proteção do meio ambiente e gestão dos
recursos naturais, o PDA Bahia moderniza e aprimora o Sistema de Gestão Ambiental e de
Recursos Hídricos do Estado. Entre 2012 e 2018, o programa implantou e consolidou ações de
relevância para a Política Estadual de Meio Ambiente, de modo a contribuir efetivamente para a
conservação dos recursos naturais, em particular dos recursos hídricos.
O PDA Bahia financiou um conjunto de ações de gestão e projetos inovadores, articulados,
sustentáveis e participativos, em áreas de especial interesse ambiental, que atendem ao
Fortalecimento Institucional, visando melhorar a capacidade de planejamento e gestão ambiental da
Sema e do Inema, e à gestão Ambiental para o desenvolvimento sustentável em áreas protegidas e,
em especial, nas áreas dos mananciais de abastecimento da Região Metropolitana de Salvador e na
RPGA do Leste - Bacia do Rio Cachoeira.
Foram implantados mais de 20 projetos e ações, de forma integrada e coordenada, perfazendo um
investimento da ordem de US$ 16,7 milhões, sendo US$ 10 milhões financiados pelo BID e US$ 6,7
milhões de contrapartida do Governo do Estado.
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