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Assunto: Memória da  1ª  Oficina de Acompanhamento e  Planejamento do 2º Ciclo do  
Progestao no Rio Grande do Sul

Nº do Processo Progestão: 02501.00003823/2018-17

Evento: ☒Oficina de acompanhamento  ☐ Reunião ☐ Videoconferência

Local: Auditório da FUNCORSAN                                            Cidade: Porto Alegre

Data: 26 e 27/07/2019

Instituições participantes: SEMA/RS, DRH/RS, FEPAM/RS e ANA.

Relato

1. Nesta visita ao estado foi preparada uma agenda de reuniões para 
acompanhamento dos programas  Procomitês  e  Progestão . No primeiro dia, 26/07, foi realizada 
uma reunião para alinhamento sobre as metas do  Procomitês  e no segundo dia, 27/07, foi 
realizada a 1ª oficina do 2º ciclo do  Progestão  no estado. Em anexo, seguem a programação e as 
listas de presença. 

2. A oficina teve por objetivo a avaliação da situação do programa  P rogestão  no 
estado do RS, do ponto de vista das metas estabelecidas e das dificuldades para o seu 
atingimento neste primeiro ano do segundo ciclo.

3. A reunião teve início pela apresentação, pelos representantes da ANA, 
explanando sobre os objetivos da oficina e a programação estabelecida. A seguir o 
representante da SEMA e ponto focal do programa no estado, Tiago Brasil Loch fez uma ampla e 
detalhada apresentação do desempenho do estado na implementação das ações desenvolvidas 
para o atingimento das metas, dificuldades encontradas em cada uma delas e proposições para 
melhoria do desempenho do estado.

4. Seguiu-se uma troca de experiências com a participação de todos e com os 
representantes da ANA destacando experiências bem-sucedidas em outros estados 
participantes do programa.

5. Posteriormente foi apresentado o programa Ferramentas e discutidas as 
perspectivas e propostas do estado para este instrumento.
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Principais encaminhamentos ou providências a serem tomadas

6. Com relação às metas de cooperação federativa do  Progestão  foram definidos os 
seguintes encaminhamentos:

Meta I.2 Capacitação em Recursos Hídricos  – os pontos focais desta meta ,  Paim e Patricia ,  se 
comprometeram em encaminhar o plano de capacitação na semana seguinte à oficina;

Meta I.3 Contribuição para difusão do conhecimento  - os pontos focais desta meta,  Raiza  e 
Rafael ,  ficaram de verificar as causas que implicaram na perda de pontos (altitude, descrição e 
parâmetros) buscando superar estas dificuldades;

Meta I.4 Prevenção de eventos hidrológicos críticos  - os pontos focais desta meta,  Thayse  e 
Diego ,  ficaram de obter informações sobre a inserção de dados no  survey  e programar uma 
videoconferência, além de uma discussão interna para informar qualidade das águas nos 
boletins;

Meta I.5 Atuação em segurança de Barragens  - os pontos focais desta meta, Diana e Francisco 
Garcia ,  sugeriram a realização de uma videoconferência para o esclarecimento das dúvidas que 
ainda persistem.

7. Com relação às metas de gerenciamento de recursos hídricos no âmbito estadual, 
cabe destacar:

Meta II.1 .   Variáveis Legais, Institucionais e de Articulação Social  – na v ariável  1.1 ,   relativa a  
Organização Institucional, a meta foi atingida e há perspectivas de entrada de novos servidores;

Meta II.2 .   Variáveis de Planejamento  – na v ariável  2.1 ,   relativa a  Balanço Hídrico ,  foram 
discutidos os aspectos relacionados ao alcance desta meta e o estado deve propor  su a revisão, 
embora ainda dependa de algumas tratativas internas;

Meta II.3 .   Variáveis de Informação e Suporte  – na v ariável  3.4 ,   relativa ao  Monitoramento de 
Qualidade de Água ,  os representantes da FEPAM informaram  que já foi a lcançado , neste 
primeiro ano, mais de 50% da RNQA prevista para os quatro anos do programa Qualiágua;

Meta II.4 . Variáveis Operacionais  –  na v ariável  4.2 ,   relativa a  Fiscalização ,  o  estado informou 
que na nova estrutura da SEMA há um departamento específico de fiscalização o que deve 
contribuir para a melhoria do desempenho no alcance desta meta . Com relação à  variável  4.7 ,  
relativa a  Programas e Projetos Indutores , a  equipe estadual ficou de reavaliar o que está sendo 
colocado como projetos e programas indutores.

Conclusões

8. O estado do Rio Grande do Sul atendeu parcialmente as metas de cooperação 
federativa, segundo os critérios e requisitos estabelecidos, e integralmente as metas de gestão 
de águas no âmbito do sistema estadual de recursos hídricos ao obter a aprovação pelo 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos do novo Quadro de Metas do estado. Neste segundo 
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ciclo os  desafios são maiores ao estado, uma vez que houve uma alteração da tipologia de  B  
para  C , proposta pelo estado, o que deve levar a um processo de adequaç ão e, possivelmente, 
revisão das metas pactuadas.

Brasília,  20 de janeiro de 2020.

 (assinado eletronicamente)
MARCIO ROSA RODRIGUES DE FREITAS
Gestor do Contrato nº 055/ANA/2018

Portaria ANA nº 123, de 10 de maio de 2019.

Ciente. À SAS para conhecimento.

(assinado eletronicamente)
BRANDINA DE AMORIM

Coordenadora Substituta de Apoio e Articulação com o Poder Público

Ciente, para anexar ao processo.

(assinado eletronicamente)
HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
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1ª OFICINA DE ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO – PROGESTÃO 2º CICLO 

1ª OFICINA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCOMITÊS 

RIO GRANDE DO SUL 

Local: Á CONFIRMAR 

Data: 25/07/2019 – 14:00 as 18:00h e 26/07/2019 - 8:00h as 18:00h 

Objetivo: Planejamento de ações para aprimorar a gestão dos recursos hídricos no estado e atingir os níveis das 
variáveis previstas no 2º Ciclo do Progestão, conforme Quadro de Metas aprovado pelo Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos, bem como a avaliação do andamento das atividades. 

Avaliação da situação quanto ao atingimento das metas do Procomitês. 

Público alvo: Deverão participar da oficina os responsáveis pelas ações relacionadas às variáveis de gestão previstas no 
Quadro de Metas integrante do Contrato Progestão 2º Ciclo, no âmbito do Sistema Estadual de Recursos 
Hídricos do Rio Grande do Sul (SERH-RS) e membros representante do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos que estejam mais envolvidos com a autoavaliação. 

Na Oficina do Procomitês deverão participar as pessoas responsáveis pelo programa na SEMA/RS e 
representantes dos comitês integrantes do programa. 

Resultados 
esperados: 

Espera-se, ao final dessa oficina, o estabelecimento de ações que permitam a consecução das metas 
federativas e estaduais pertinentes ao Progestão e consequente aprimoramento da gestão dos recursos 
hídricos no estado de Mato Grosso do Sul. 

Com relação ao Procomitês espera-se esclarecer as dúvidas quanto à certificação das metas e verificar o 
andamento do programa no estado. 

Metodologia: Análise das metas – realizar uma análise crítica de cada uma das 5 metas de cooperação federativa bem 
como de cada nível das variáveis estaduais previstas no Quadro de Metas, identificando as dificuldades e os 
desafios. 

Identificação de ações – levantamento das atividades, ações e encaminhamentos necessários para atingir 
e/ou manter os níveis propostos no Quadro de Metas do Progestão, dentro do prazo de execução do 
programa. 

Aplicação dos recursos – avaliar a aplicação dos recursos financeiros recebidos no âmbito do Progestão. 

Fator de Redução – avaliar as ações que refletem no cálculo do Fator de Redução. 

Procomitês – verificar as dificuldades encontrada pelo estado e pelos comitês para o cumprimento das 
metas do programa. 

Infraestrutura 
Necessária: 

Sala de reunião compatível com a quantidade de pessoas convidadas, computador e projetor para 
apresentações em PowerPoint, planilha excel e documentos word e pdf. 

 

PROGRAMAÇÃO - Dia 25/07/2019 (Quinta-feira) 

14:00h – 16:00h 
Apresentação pela SEMA/RS e CBHs das dificuldades encontradas para o cumprimento das 
metas 

16:00h – 18:00h Apresentação pela ANA sobre as metas e ferramentas de certificação 

PROGRAMAÇÃO - Dia 26/07/2019 (Sexta-feira) 

08:00h – 11:00h Avaliação do cumprimento das metas federativas e do Fator de Redução 

11:00h – 12:00h Aplicação dos recursos do Programa 

14:00h – 16:00h 
Avaliação do cumprimento das metas de gerenciamento de recursos hídricos no âmbito 
estadual 

16:00h – 17:00 Avaliação das metas de investimento 

17:00h – 18:00h Situação do Projeto Ferramentas de Gestão – TED ANA/IPEA 

 






