
Oficina Progestão ABRH – Aracaju/SE
9 de novembro de 2016

– Apresentação dos resultados da pesquisa 
Delphi

– Apresentação dos resultados preliminares 
da avaliação do Progestão nos 9 estados 
pelo IPEA

– Reflexões sobre o programa e a 
renovação dos contratos



 Promover articulação entre a gestão da água e a regulação 
de seus usos

 Fortalecer a governança das águas de forma integrada, 
descentralizada e participativa

PROGESTÃO: Programa de Consolidação do Pacto Nacional 
pela Gestão de Águas (Março/2013)

Contrato por resultado / Quadro de metas / Desembolsos anuais



METAS DO PROGESTÃO



Metas de Cooperação Federativa SINGREH/SEGREH

(Compartilhamento dos dados de usuários regularizados estaduais no CNARH)

(Compartilhamento no CNARH das informações sobre autorizações de perfuração de poços e,
quando houver, sobre as emissões de outorgas de águas subterrâneas pelo estado)

(Compartilhamento das informações solicitadas ao estado para subsidiar a elaboração do
Relatório “Conjuntura dos Recursos Hídricos” )

(Garantir adequada operação dos sistemas de prevenção a eventos críticos nos estados por meio
da elaboração de manual operativo da Sala de Situação, produção de boletins diários e
manutenção corretiva para adequado desempenho das estações telemétricas da Rede de Alerta)

(Cadastramento, classificação e fiscalização das barragens em cumprimento à PNSB )



Metas de Fortalecimento do Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGREH)

– No Ano 1:

– A partir do Ano 2:

(até 10 variáveis a serem avaliadas)

(até 8 variáveis a serem avaliadas)

(até 6 variáveis a serem avaliadas)

(até 8 variáveis a serem avaliadas)



Metas de Fortalecimento do SEGREH



Tipologias de gestão

A ideia central do uso da tipologia de gestão na implementação do Progestão 
é permitir a otimização dos esforços de gestão, ajustando-os à complexidade 

da gestão, na medida dos desafios em cada estado.



Metas de Fortalecimento do SEGREH
Legais, Institucionais e de 

Articulação Social
Planejamento Informação e Suporte Operacionais

• Modelo institucional
• Organismo gestor
• Arcabouço legal
• Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos
• Capacitação setorial

• Balanço hídrico
• Divisão hidrográfica

• Base cartográfica
• Monitoramento 

hidrometeorológico
• Monitoramento da qualidade 

de água

• Outorga de direito de uso
• Fiscalização

• Gestão de processos
• Comitês de bacias e 

organismos de bacia
• Agências de Água e Entidades 

Delegatárias
• Comunicação social e difusão

• Planejamento estratégico 
institucional

• Plano Estadual de Recursos 
Hídricos

• Planos de bacia

• Cadastros de usuários e 
infraestrutura

• Sustentabilidade financeira 
do sistema de gestão

• Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos

• Articulação com setores 
usuários e transversais

• Enquadramento
• Estudos especiais de gestão
• Modelos e Sistema de Suporte 

à Decisão

• Sistema de informações
• Pesquisa, desenvolvimento e 

inovação

• Cobrança
• Infraestrutura hídrica
• Programas indutores
• Gestão e controle de 

eventos críticos



– Todas as 27 unidades da federação assinaram seus contratos (ciclos até 2019)

– 9 estados encerram seus ciclos em 2016 (AL-GO-MT-PB-PR-PI-RJ-RO-SE)

– Repasses efetuados: 57 milhões, sendo 17 milhões em 2016

– Somente 30% dos recursos financeiros repassados foram aplicados até dez/2015

– 24 estados certificados no exercício de 2015

– 28 Informes Progestão com detalhamento do cumprimento de metas

– 7 Boletins Progestão publicados

Situação geral do Programa



– 24 estados certificados no exercício de 2015 

– Dos 24 estados 3 receberam nota final igual a 100% e 3 inferior a 80% (Média=92%)

– 7 estados contestaram a certificação de metas de cooperação federativa: em 4 
houve retificação 

Certificação do Programa no ano de 2015



 Eventos semestrais de acompanhamento do cumprimento de metas nos estados: oficinas, 
reuniões, vídeo conferências.

 Informes Progestão: orientações para a certificação das metas.

 Oficinas de intercâmbio: segurança de barragens / águas subterrâneas.

 Sistema interno de acompanhamento por planilhas e relatórios (Memória Progestão).

 Boletins Progestão: destaque para boas práticas dos estados.

Acompanhamento do Programa



Para conhecer melhor 
o Programa, acesse a 
Página de Internet:

http://progestao.ana.gov.br/

http://progestao.ana.gov.br/


 I Seminário de avaliação do Programa: visão dos 9 estados com 
ciclo 2013-2016 sobre a implementação do Programa (17 e 18 de nov./2015)

 Reuniões com UORGs/ANA em 2016: discussão das metas de 
cooperação federativa e das variáveis estaduais 

 Pesquisa Delphi: estudo de tendências sobre as metas de 
gerenciamento estadual por meio de pesquisa eletrônica junto a diversos 
atores do SINGREH (recursos do Interaguas)

 Avaliação do Programa pelo IPEA com foco nos 9 estados 
que encerram o ciclo em 2016: TED aprovado pela ANA 
contemplando entrevistas com gestores e conselheiros nos 9 estados

 Reuniões periódicas com o GT: instância de discussão e validação 
das propostas em construção para a continuidade do programa

Estratégias de avaliação



Resultados da pesquisa Delphi
- Avaliação das metas de gerenciamento de recursos 

hídricos em âmbito estadual -



Resultados da avaliação do IPEA
- Avaliação dos resultados preliminares da avaliação do 

Progestão com foco nos 9 estados que encerram o 
programa em 2016 -



Continuidade do programa
- Reflexões e propostas para os novos contratos -



 Qual a natureza dos recursos financeiros disponibilizados para o programa? 
(recursos provenientes da CFURH)

 O programa tem fomentado avanços na gestão estadual de recursos hídricos? 
Que aperfeiçoamentos são desejáveis?

 Há necessidade de dar continuidade ao programa? Até quando? Em que 
momento podemos considerar que a gestão atingiu patamares sustentáveis? 
Os Fundos Estaduais existentes são operantes?

 Como monitorar este processo? Quais indicadores?

 E os níveis de desembolso dos recursos do programa? Que percentuais 
mínimos são desejáveis? Há plano plurianual de aplicação dos recursos?

Reflexões

AL GO MT PB PI PR RJ RO SE Média

29% -- 10% 23% 58% 8% 25% 9,4% 17% 20%



 Apresentar anualmente à Comissão pertinente da Assembleia Legislativa um 
Relatório de Gestão das atividades desenvolvidas no âmbito do estado 
relativas ao gerenciamento dos recursos hídricos.

 Meta de desembolso de 50% do montante já repassado: com vistas a dar 
maior credibilidade ao programa que tem por objetivo o fortalecimento da 
gestão, além de buscar agilizar os atuais entraves burocráticos para aplicação 
dos recursos financeiros, foi consenso a necessidade de meta anual de 
desembolso dos recursos, sendo inicialmente previsto 50% como critério para 
a renovação dos contratos nos 9 estados que encerram o programa este ano.

 Elaborar um plano plurianual de aplicação dos recursos: foi considerado 
fundamental o planejamento dos investimentos prioritários a serem feitos com 
os recursos do programa, bem como a apresentação anual dos gastos já 
realizados.

Propostas resultantes da Oficina

Participaram da Oficina os estados de Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe.



Obrigada!
Equipe COAPP/SAS

Ludmila Rodrigues - Coordenadora
Brandina Amorim - Especialista em Recursos Hídricos

Elmar Castro - Especialista em Recursos Hídricos
Flávia Simões - Especialista em Recursos Hídricos

Paulo Spolidório - Especialista em Recursos Hídricos
Humberto Cardoso Gonçalves - Superintendente de Apoio ao SINGREH (SAS)

(+55) (61) 2109.5209 / 5328

www.ana.gov.br

www.youtube.com/anagovbrwww.twitter.com/anagovbr www.facebook.com/anagovbr

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=FACEBOOK+LOGO&source=images&cd=&cad=rja&docid=FcFCngOm4qG3WM&tbnid=WnsmOCuSOUlvmM:&ved=&url=http://teenspeak.org/2011/11/23/the-latest-facebook-virus/&ei=7GBsUf-CBIywqwGN14CgCA&bvm=bv.45175338,d.aWM&psig=AFQjCNGkuJjF8uBfLR21i7Avrexg2R3-PA&ust=1366143596471423
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=FACEBOOK+LOGO&source=images&cd=&cad=rja&docid=FcFCngOm4qG3WM&tbnid=WnsmOCuSOUlvmM:&ved=&url=http://teenspeak.org/2011/11/23/the-latest-facebook-virus/&ei=7GBsUf-CBIywqwGN14CgCA&bvm=bv.45175338,d.aWM&psig=AFQjCNGkuJjF8uBfLR21i7Avrexg2R3-PA&ust=1366143596471423
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