Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos - ANA

Goiânia, 06 de agosto de 2008

 Reforçar a sua importância junto às comunidades,
usuários de água e governos locais

 Definir estratégias para fortalecer o CBH-Paranaíba
como uma referência de gestão de águas
 Capacitar os membros do Comitê e de instituições
parceiras para a gestão de recursos hídricos

 Discussão e definição de estratégias para divulgação das ações
de gestão e do CBH-Paranaíba junto à sociedade
Questões:
9O que deve ser divulgado?
9Qual o público alvo?
9Quais os meios de atingi-lo?
9Quais os parceiros potenciais?

SUGESTÕES:
 Tratamento direto das questões hídricas
 Lançamento de concurso para a escolha da logomarca do Comitê
 Produção de material de trabalho para profissional de
Comunicação Social, habilitado em jornalismo, lotado na
Secretaria Executiva do Comitê
 As ações de gestão (cadastro, fiscalização etc.), assim como
audiências públicas e trabalhos técnicos e acadêmicos devem ser
objeto de divulgação pelo Comitê
 Participação ativa da Diretoria do Comitê em eventos e na mídia

 Capacitação para membros do CBH-Paranaíba,

CBHs afluentes e Representantes regionais
9 Definição de prioridades para capacitação
9 Identificação de fontes de recursos (ANA, CT-Hidro) e

parcerias (Órgãos Estaduais, Universidades, Prefeituras e
ONGs)

Sugestões:
9 Criação de uma rede de instituições Técnicas, de Ensino e

Pesquisa
9 Realização de cursos de curta e média duração

 Título
Rede Nacional de Formação de Capacidades e Extensão
Tecnológica para a Gestão da Água

 Objetivo
Criar a Rede Nacional de Formação de Capacidades e Extensão
Tecnológica para a Gestão da Água e apoiar financeiramente a
execução de projetos de cursos e de difusão de conhecimentos e
práticas em recursos hídricos, voltados para membros de
comitês de bacias, funcionários de prefeituras municipais, de
órgãos gestores estaduais cujas competências se relacionam
com a gestão dos recursos hídricos, organizações da sociedade
atuantes na área de recursos hídricos e agências de bacia.
CT-Hidro é um Fundo Setorial do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT que financia estudos e projetos da
área de recursos hídricos.

Chamada 1
Diagnóstico da demanda por capacitação e extensão tecnológica em temas
relacionados à gestão das águas, nos níveis técnico e superior bem como a
atuação de instituições de ensino e extensão no Brasil.

Chamada 2
Cursos Presenciais de Curta Duração de Nível Técnico.
Os projetos devem oferecer cursos e/ou atividades práticas de curta duração (40 a
80 horas), desenvolvidos para um público de nível médio (técnico).

Chamada 3
Cursos (40 a 80 horas) de capacitação de profissionais de diversas áreas,
envolvidos com o gerenciamento de recursos hídricos, atuando junto aos comitês
de bacia, órgãos municipais e estaduais cujas competências se relacionam com a
gestão dos recursos hídricos, organizações da sociedade atuantes na área de
recursos hídricos e agências de bacias de todas as regiões do país.
Prioritariamente, para atendimento das seguintes bacias hidrográficas:
Doce, Paraíba do Sul, Paranaíba e São Francisco.

Recursos
CT-Hidro: R$ 1.000.000,00
ANA (GECAP/SAG): R$ 500.000,00
MMA (SRHU): R$ 200.000,00

Previsão de Lançamento do Edital
Setembro/2008

Previsão de Contratação
Novembro/2008

Previsão de Início
Janeiro/2009

 Ações para Comunicação social
 Ações para Difusão de Informações
 Ações para Capacitação

