DELIBERAÇÃO CBH PARANAPANEMA/050/2020, DE 23 DE JUNHO DE 2020
Ad Referendum
Institui o Programa de Capacitação e define o
cronograma e Plano de Ações, do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranapanema.
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema (CBH Paranapanema), integrante
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh) e vinculado ao
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), criado pelo Decreto de 5 de junho de 2012,
da Presidente da República, no uso de suas atribuições conferidas pela Resolução CNRH nº
5, de 10 de abril de 2000, pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, pelo seu Regimento
Interno; e
Considerando as ações do Plano Integrado de Recursos Hídricos do Paranapanema (PIRH
Paranapanema), que prevê o desenvolvimento atividades voltadas para Capacitação e
Educação Ambiental.
DELIBERA:
Art. 1º Institui, no âmbito do CBH Paranapanema, o Programa de Capacitação do CBH
Paranapanema, com horizonte de três (03) anos, conforme Anexo I.
Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.

EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA
Presidente do
CBH Paranapanema

DENIS EMANUEL DE ARAUJO
Secretário do
CBH Paranapanema

REFERENDADA NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH PARANAPANEMA
28 DE SETEMBRO DE 2020
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DELIBERAÇÃO CBH PARANAPANEMA/050/2020, DE 23 DE JUNHO DE 2020
ANEXO I

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
2020-2022

Marília – SP
23 de junho de 2020
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1. INTRODUÇÃO
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema faz parte do Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh), cujos atores possuem papeis específicos
e integrados. Entender o mecanismo de gestão, os organismos envolvidos, o papel de cada
ente e as matérias que envolvem a gestão dos recursos hídricos no paísé fundamental para
que os membros participem ativamente dos Comitês para que suas atribuições sejam
desenvolvidas.
É objetivo deste documento apresentar um Programa de Capacitação para o Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema (CBH Paranapanema ou Comitê do Rio
Paranapanema) de acordo com as suas necessidades. Para isso, o Programa é elaborado
em 3 etapas: Diagnóstico, Prognóstico e Plano de Ações.
O diagnóstico trará o levantamento das necessidades dos membros do Comitê; no
prognóstico serão traçados os objetivos e as ferramentas que deverão ser adotadas; e, por
fim, o Plano de Ações apresenta a proposta de atividades a serem desenvolvidas para se
alcançar as metas do prognóstico.

2. METODOLOGIA
Para a construção deste Programa de Capacitação foram buscadas informações
disponíveis em endereços eletrônicos das entidades envolvidas na Gestão. Também foi
realizada uma pesquisa envolvendo os membros dos sete Comitês que fazem parte da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranapanema.

3. OBJETIVOS
Pretende-se por meio deste Programa de Capacitação identificar as demandas de
conhecimento dos membros que integram o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranapanema e, dessa forma, propor ferramentas para mantê-los, de forma continuada,
capacitados e promover o seu aperfeiçoamento em relação aos recursos hídricos, para que
exerçam o seu papel nas discussões, consequentemente, fortalecendo a gestão.

4. PÚBLICO-ALVO
Este Programa de Capacitação visa atender os membros de todas as instâncias do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, assim como os membros dos seis
Comitês Afluentes pertencentes à Bacia.
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5. O COMITÊ DO RIO PARANAPANEMA
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, aqui chamado de Comitê do
Rio Paranapanema, CBH Paranapanema ou Comitê, é um colegiado que foi criado pela
motivação dos órgãos gestores estaduais (São Paulo e Paraná). A integração dos Estados
de São Paulo e Paraná já vem de longa data, iniciou-se na década de 1970. Contudo, o
processo de mobilização para a criação do Comitê se deu formalmente em 2009, sendo que
o Comitê foi instituído pelo Presidente da República em 2012 e, mesmo com pouca idade
formalizada, sua atuação é destaque dentro do cenário em que atua.
5.1 História
No início da década de 1970, iniciaram-se as articulações políticas entre os estados
do Paraná e São Paulo para a realização de estudos sobre a Bacia do Rio Paranapanema,
fomentada, principalmente pelo Poder Público Estadual. Em 1978 foi instituído o Comitê
Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema (CEEIPEMA),
ainda sem a estrutura e as premissas legais que se tem atualmente, composto apenas pelos
Poderes Públicos Estaduais e Federal. Neste período, o Comitê desenvolvia estudos dentro
da Bacia e gerenciava os interesses dos diversos usuários na utilização dos recursos hídricos
da região.
Desde então, a Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema tinha um formato de gestão
participativa, por meio da difusão de informações com a realização de Seminários e eventos
que dialogavam acerca do Rio, promovidos pelos Comitês de Bacias de São Paulo, cuja
legislação é anterior a Lei Federal das Águas, e consórcios intermunicipais de ambos os
estados que formam a Bacia.
Em 2009, como resultado do Seminário de Integração dos Comitês das Bacias
Hidrográficas do Paranapanema, realizado dentro o evento paulista VI Diálogo Interbacias de
Educação Ambiental em Recursos Hídricos, os Comitês apresentaram a proposta de instituir
um Grupo de Trabalho, composto por representantes dos dois Estados, para a criação do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, iniciando a articulação junto à Agência
Nacional de Águas (ANA), órgão responsável pela gestão das águas de domínio da união.
Após grande mobilização e empenho dos membros do Grupo de Trabalho do
Paranapanema, dos dois estados, em 2012 o CBH Paranapanema foi criado e instalado. O
engajamento dos representantes, membros do Comitê e de suas instâncias de apoio, que
participam ativamente e fazem acontecer, nítido desde o início das articulações, é
reconhecido fazendo com que o Comitê ganhasse destaque na Gestão de Recursos Hídricos,
em âmbito nacional, sendo que várias conquistas se obteve justamente pela pré-disposição
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das pessoas deste comitê em trabalhar em prol da gestão e do Rio. Com isso, novas
metodologias estão sendo desenvolvidas no Paranapanema, já que se trata de um ambiente
muito propício para a efetividade das ações.
O Comitê do Rio Paranapanema se destaca, ainda, no diálogo com os seus comitês
afluentes, cumprindo seu papel integrador, proporcionando que a Bacia faça as discussões
de forma abrangente e envolvendo todos os Comitês, considerando o território como um todo
em suas ações.
5.2 Estrutura Organizacional
O Comitê do Rio Paranapanema, como órgão colegiado, é formado pelos
representantes dos segmentos do Poder Público (Federal, Estadual e Municipal), Usuários
de Recursos Hídricos e Entidades Civis. O plenário do Comitê é composto por 50 membros
titulares e 50 membros suplentes, com mandato de 4 anos.
O CBH Paranapanema possui um Regimento Interno, que dispõe sobre a estrutura
organizacional

da

entidade,

define

competências,

estabelece

prazos,

normas

e

procedimentos para o seu funcionamento.
5.2.1 Plenária
O Comitê se reúne anualmente em Reuniões Ordinárias ou extraordinárias, quando
necessário, também chamadas de Plenária. Nesta instância, os 50 membros titulares, ou
suplentes em exercício da titularidade, deliberam acerca dos assuntos tratados no âmbito do
Comitê.
5.2.2 Diretoria
A Diretoria é responsável por conduzir os trabalhos do Comitê, além de desempenhar
o papel político e institucional do CBH. No Paranapanema, cinco membros ocupam os cargos
de Presidente, 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, secretário e secretário adjunto, eleitos
em plenária.
5.2.3 Câmaras Técnicas
As Câmaras Técnicas são grupos menores de trabalho, que possuem caráter
consultivo e permanente. As Câmaras desenvolvem pareceres para subsidiar as decisões da
plenária. O Comitê do Rio Paranapanema possui quatro Câmaras instaladas:
•

Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL) – cuja atribuição é verificar se as
ações e questões trabalhadas dentro do Comitê são de competência do CBH
Paranapanema e garantir que o trabalho do Comitê esteja dentro das
Legislações pertinentes.
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•

Câmara Técnica de Integração do Paranapanema (CTIPA) - tem como função
promover a integração entre os sete Comitês presentes na Bacia Hidrográfica
do Rio Paranapanema e os dois estados que a compõe.

•

Câmara Técnica do Instrumentos de Gestão (CTIG) - tem como competência
acompanhar a implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos
Hídricos e emitir pareceres e recomendações.

•

Câmara Técnica de Educação Ambiental e Capacitação – tem como
competência propor, desenvolver e apoiar ações de educação ambiental e
capacitação na Bacia.

•

Câmara de Articulação Política (CAP) – composta por representantes da
Diretoria do CBH e por Prefeitos Municipais, tem a importante função de apoiar
a implementação das ações do Plano Integrado de Recursos Hídricos. Além
de articular politicamente para obtenção de recursos financeiros para a efetiva
execução das atividades propostas.

5.2.4 Grupos de Trabalho
Os Grupos de Trabalho são de caráter consultivo e temporário. Também com um
número menor de membros, se dedicam a assuntos específicos que necessitam de análise
técnica detalhada para subsidiar as decisões da Plenária. Em funcionamento atualmente no
Comitê do Rio Paranapanema está o Grupo de Trabalho das Instituições de Ensino Superior
(GTIES) - com participação efetiva na implementação do PIRH, o GTIES vem buscando
desenvolver e incentivar a realização de estudos para preencher lacunas de conhecimento,
detectadas durante a execução do PIRH.
5.2.5 Secretaria Executiva
A Secretaria Executiva do Comitê, coordenada por um dos órgãos gestores estaduais,
é responsável por organizar e promover as reuniões, dar forma a todos os documentos
expedidos e recebidos pelo Comitê; divulgar as decisões do CBH, apoiar os trabalhos da
Plenária, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho, entre outros.
Atualmente, o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo
(DAEE), com sede na cidade de Marília, exerce essa função. Em 2017, o órgão gestor federal,
Agência Nacional de Águas, destinou um aporte financeiro para contratação de uma entidade
que instalou um Escritório de apoio ao funcionamento do CBH, que desenvolve as atividades
administrativas, financeira e de comunicação do Comitê, articulado com a Secretaria
Executiva.
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5.3 Instrumento de Gestão implementado
É prioridade do Comitê do Rio Paranapanema a implementação dos instrumentos de
gestão. O Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH Paranapanema), aprovado no fim de
2016, foi o primeiro instrumento priorizado, quando da sua instalação em 2012.
O Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranapanema (PIRH Paranapanema) foi construído de forma participativa e contou com o
apoio da Agência Nacional de Águas (ANA); dos órgãos gestores estaduais, Departamento
de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE) e Instituto das Águas do Paraná
(Aguasparaná); dos seis Comitês de Bacias Hidrográficas Afluentes (CBH Alto
Paranapanema, CBH Médio Paranapanema, CBH Pontal do Paranapanema, CBH Tibagi,
CBH Piraponema e CBH Norte Pioneiro); além, é claro, dos membros e instâncias do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema.
O PIRH Paranapanema contém 12 programas, 37 subprogramas, onde se prevê
123 ações. Assim como na construção do Plano, o CBH Paranapanema propôs uma
metodologia participativa para a sua implementação, envolvendo as Câmaras Técnicas e
Grupos de Trabalho atuantes no Comitê.
A partir da implementação do PIRH o Comitê deve iniciar os estudos e articulações
para que os demais instrumentos de gestão previstos em Lei sejam aprovados e
implementados na Bacia Hidrográfica.
5.4 CBHs Afluentes
Há seis Comitês de Bacias Hidrográficas Estaduais atuando na Bacia Hidrográfica do
Rio Paranapanema, sendo:
Vertente Paulista:
•

Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema (CBH ALPA);

•

Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema (CBH MP);

•

Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema (CBH PP).

Vertente Paranaense:
•

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi (CBHT);

•

Comitê da Bacia Hidrográfica do Norte Pioneiro (CBH NP);

•

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó, Rio Paranapanema 3 e Rio
Paranapanema 4 (CBH Piraponema);
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5.4.1 CBH ALPA
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema foi instalado em 17 de maio
de 1996, com sede em Piraju - SP.
Instrumentos de Gestão implementados:
•

Plano de Bacia;

•

Outorga;

•

Cobrança pelo uso dos recursos hídricos.

Informações gerais:
•

30 membros titulares (30 suplentes);

•

4 Câmaras Técnicas;

•

1 Grupo de Trabalho;

•

População na Bacia: 716.819 habitantes;

•

Principais rios: Santo Inácio, Jacu, Guareí, Itapetininga, Turvo, Itararé, Taquari,
Apiaí-Açu, Paranapitanga e das Almas.

5.4.2

CBH Médio Paranapanema

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema foi criado em 02 de
dezembro de 1994, com sede na cidade de Marília – SP.
Instrumentos de Gestão implementados
•

Plano de Bacia;

•

Outorga;

•

Cobrança pelo uso dos recursos hídricos.

Informações gerais:
•

39 membros titulares (39 suplentes);

•

2 Câmaras Técnicas;

•

População na Bacia: 660.475 habitantes;

•

Principais rios: Capivara, Novo, Pari, Pardo e Turvo.

5.4.3 CBH Pontal do Paranapanema
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema foi implantado em 21 de
junho de 1996, com sede em Presidente Prudente - SP.
Instrumentos de Gestão implementados:
•

Plano de Bacia;

•

Outorga;

•

Cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
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Informações gerais:
•

34 membros titulares (34 suplentes);

•

3 Câmaras Técnicas;

•

4 Grupos de Trabalho;

•

População na Bacia: 475.588 habitantes;

•

Principais rios: Santo Anastácio, Paranapanema e Paraná.

Vertente Paranaense:
5.4.4

CBH Tibagi

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi foi criado em 13 de janeiro de 2002,
cuja sede está localizada em Londrina – PR.
Instrumentos de Gestão implementados:
•

Plano de Bacia;

•

Outorga;

•

Enquadramento dos corpos d’água (aprovado no Conselho Estadual de
Recursos Hídricos).

Informações gerais:
•

40 membros (40 suplentes);

•

2 Câmaras Técnicas;

•

1 Grupo de Trabalho;

•

População na Bacia: 1.430.000 habitantes;

•

Principais rios: Taquara, Ribeirão dos Apertados e Ribeirão Três Bocas, Iapó,
São Jerônimo, Pitangui e Congonhas.

5.4.5

CBH Norte Pioneiro

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Norte Pioneiro foi criado em 22 de setembro de
2009 e tem como sede Jacarezinho – PR. A O Norte Pioneiro é formado por quatro Bacias:
Rio das Cizas, Itareré, Paranapanema I e II.
Instrumentos de Gestão implementados:
•

Plano de Bacia;

•

Outorga;

•

Enquadramento dos corpos d’água (aprovado no Conselho Estadual de
Recursos Hídricos).
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Informações gerais:
•

35 membros titulares (35 suplentes);

•

População nas Bacias: 462 mil habitantes

•

Principais rios: Rio das Cinzas - Ribeirão Grande, Jaboticabal, Vermelho e o
Rio Laranjinha – Rio Itararé, Paranapanema I - Lambari e Fartura – e
Paranapanema II – Jaguariaiva e ribeirão Barra Mansa.

5.4.6

CBH Piraponema

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó, Rio Paranapanema 3 e Rio
Paranapanema 4 (CBH Piraponema) foi criado 3 de março de 2008, e sua sede está
localizada em Maringá – PR.
Instrumentos de Gestão implementados:
•

Plano de Bacia;

•

Outorga;

•

Enquandramento dos corpos d’água (aprovado no âmbito do Comitê).

Informações gerais da Bacia:
•

40 membros titulares (40 suplentes);

•

População da Bacia: 1.275.083 habitantes;

•

Principais rios: Pirapó, Paranapanema 3 e Paranapanema 4 e Ribeirão
Bandeirantes do Norte, Ribeirão do Tigre.

6. PESQUISA
Para identificar as carências em relação à conhecimentos acerca da Gestão dos
Recursos Hídricos e do Singreh foi desenvolvida uma pesquisa junto aos membros do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema e CBHs Afluentes, conduzidas em outubro de
2018, conforme resultados apresentados abaixo.
Participaram da pesquisa 50 pessoas, sendo 21 representantes do Poder Público, 14
do segmento Usuários e 16 do segmento Entidades Civis. Destes, 84% tem o 3º grau
completo, reflexo da composição dos sete comitês integrantes da Bacia.
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Baseado na pesquisa, é possível identificar que a grande parte dos membros do Comitê
possui formação acadêmica e têm interesse em se capacitar sobre os temas que envolve a
gestão de recursos hídricos, sendo eles, em sequência de maior interesse:
1. Projetos em gestão de recursos hídricos
2. Plano de Recursos Hídricos
3. Cobrança
4. Enquadramento
5. Cadastro de Usuários
6. Estrutura do SIGREH
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7. ANÁLISE
O principal objetivo do Programa de Capacitação é fornecer conhecimentos que
otimizem o desempenho dos membros nas discussões e, consequentemente, na
implementação dos instrumentos de gestão. Portanto, saber sobre o Singreh e o papel de
cada ente é fundamental para que o Comitê consiga trabalhar em cima de suas competências
e obter resultados tangíveis para a gestão. Sugere-se que a cada renovação de mandato haja
uma capacitação voltada para a legislação das águas e o que ela propõe.
Neste sentido, é importante aperfeiçoá-los, também, nos instrumentos já
implementados que estão em execução e os que serão implementados. Dessa forma, propõese que o Plano de Bacia seja um tema bianualmente trazido para capacitação. Para tanto,
serão linhas de abordagem desde a sua importância, métodos de aplicação até
procedimentos para a revisão. É importante que esta capacitação traga linhas gerais e
específicas, baseando-se no Plano Integrado de Recursos Hídricos do Paranapanema (PIRH
Paranapanema).
Focado também na execução do PIRH e apoio para a captação de recursos de
entidades e prefeituras, propõe-se a capacitação acerca de Projetos. O objetivo é fornecer
ferramentas para que se saiba como montar um projeto, assim como onde apresenta-lo.
É interesse deste Comitê iniciar as discussões para a implementação da Cobrança
dos Recursos Hídricos. Portanto, até a sua implementação, sugere-se que este seja um tema
anualmente trazido, de acordo com a evolução da implementação do instrumento.
Ainda de acordo com a realidade do Comitê, três pontos foram propostos:
Reservatórios para Geração de Energia Elétrica, Revitalização de Bacias e Gestão de
Conflitos.
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8. LINHAS TEMÁTICAS

Grupos

Temas

Aplicação

Público-alvo

Plano de
Recursos
Hídricos

O que é, qual a importância
e como construir e
acompanhar a
implementação desse
instrumento.

2020
2021 e
2022

Cobrança pelo
uso dos recursos
hídricos

A importância do
instrumento, passos para
sua implementação,
mecanismos e valores,
experiências na
implementação desse
instrumento
Como operam, quais são,
impactos nos demais usos,
Sistema Interligado Nacional,
segurança hídrica x
segurança energética.
Conservação do solo e da
água, recuperação da
cobertura vegetal, unidades
de conservação,
conservação e uso da
biodiversidade
Conceitos básicos, causas,
efeitos e formas de
prevenção e mitigação;
estudos de casos.
O que é, o que faz, práticas,
procedimentos e
competências.

2020,
2021 e
2022

Todos os membros dos
Comitês da Bacia com
destaque para os membros
das Câmaras ou Grupos de
Acompanhamento dos
Planos
Todos os membros dos
Comitês da Bacia com
destaque para os membros
das Câmaras ou Grupos
responsável pela
implementação dos
instrumentos de gestão
Todos os membros dos
Comitês da Bacia com
destaque para o Poder
Público Municipal

Conceitos gerais sobre
Programas e Projetos, O que
deve conter um projeto,
Técnicas de elaboração –
árvore de problemas e de
objetivos, Técnicas de
negociação e de execução
de projetos, Matriz de riscos,
Indicadores de avaliação

2022

Reservatórios
para geração de
energia elétrica

Revitalização de
Bacias
Hidrográficas

Gestão de
conflitos hídricos

Singreh e o
Comitê de Bacia
Hidrográfica
Gestão de
Projetos

2020

2021

Todos os membros dos
Comitês da Bacia com
destaque para o Poder
Público Municipal e Usuários
de Recursos Hídricos

2021

Todos os membros dos
Comitês da Bacia com
destaque para os Usuários
de Recursos Hídricos
Todos os membros dos
Comitês da Bacia

2020,
2021 e
2022

Todos os membros dos
Comitês da Bacia com
destaque para o Poder
Público Municipal e
Entidades Civis

Deliberação CBH PARANAPANEMA/050/2020 de 23/06/2020 | 15/18

AÇÃO

Gestão de Projetos

Gestão de conflitos hídricos
Singreh e o Comitê de Bacia
Hidrográfica

Plano de Recursos Hídricos
Cobrança pelo uso dos
recursos hídricos
Reservatórios para geração
de energia elétrica
Revitalização de Bacias
Hidrográficas

2020

2021

2022

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

9. CRONOGRAMA
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10. FORMATO
CAPACITAÇÃO

FORMATO

CARGA HORÁRIA

Oficina

8h

Seminário

4h

Painel com visita técnica

8h

Oficina

4h

Seminário

4h

Painel
Workshop

4h
4h

Plano de Recursos Hídricos
Cobrança pelo uso dos recursos hídricos
Reservatórios para geração de energia
elétrica
Revitalização de Bacias Hidrográficas
Gestão de conflitos hídricos
Singreh e o Comitê de Bacia Hidrográfica
Gestão de Projetos

11. CURSOS EAD
A Agência Nacional de Águas (ANA) disponibiliza cursos gratuitos, no formato ensino
à distância (EAD), pelo site capacitacao.ead.unesp.br. São eles:
•

Agência de Água: O que é, o que faz e como funciona

•

Água e Floresta: Uso Sustentável na Caatinga

•

Água em Curso - Jovens

•

Água em Curso - multiplicadores

•

Alternativas Organizacionais para a Gestão de Recursos Hídricos

•

Avaliação de Equipamentos de Irrigação

•

Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos

•

Codificação de Bacias Hidrográficas pelo Otto Método Pfafstetter

•

Comitê de Bacia Hidrográfica: o que é e o que faz?

•

Comitê de Bacia Hidrográfica: Práticas e Procedimentos

•

Comunicação e Gestão de Recursos Hídricos

•

Gestão, Operação e Manutenção de Perímetros Irrigados

•

Hidrologia Geral

•

Introdução a Avaliação de Equipamentos de Irrigação

•

Introdução à Gestão participativa

•

Introdução ao Manejo da Irrigação: como, quando e quanto irrigar
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•

Lei das Águas

•

Manejo da Irrigação: como, quando e quanto irrigar

•

Monitoramento da Qualidade da Água em Rios e Reservatórios

•

Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos

•

Pagamento por Serviços Ambientais

•

Planejamento, Manejo e Gestão de Bacias

•

Plano de Recursos Hídricos e Enquadramento dos Corpos de Água

•

Qualidade da Água em Reservatórios

•

Reflexões para Transformações Democráticas na Gestão das Águas

•

Sala de Situação: fique por dentro

•

Sistemas de Informação na Gestão das Águas: Conhecer para Decidir

Mensalmente haverá estímulo do Comitê para que seus membros participem dos
cursos online. Também serão encaminhados cursos específicos para grupos direcionados,
de maneira que assuntos afins sejam melhor direcionados aos agentes de interesse.

12. REVISÃO E CONTROLE
Será apresentado um relatório ao fim deste Programa de Capacitação, com as
seguintes informações: resumo da atividade executada, local, período, quantidade de
participantes e resultado da pesquisa de satisfação. As informações mensuradas e
apresentadas trarão uma análise, com sugestão de ajustes e adequações e a minuta para o
Programa de capacitação 2023/2025.
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