


Maiores desafios destacados:
 Insuficiência de quadro de pessoal em todos os estados, inclusive RJ.

 Estrutura física para funcionamento da entidade estadual inadequada para a 
maioria.

 Grande passivo na atualização do cadastro e instrumentos de regularização 
(outorgas, licenças de perfuração de poços, uso insignificante ou outros), demandando 
grande número de pessoal dos órgãos gestores nesta tarefa.

 Dificuldades de articulação/convencimento de outros entes do estado para a 
importância do cumprimento de metas específico da entidade coordenadora 
do Progestão (Sala de Situação, Segurança de Barragens, Conjuntura).

 Entraves burocráticos para a utilização dos recursos do Progestão.

 O órgão gestor de recursos hídricos não conta com recursos dos Fundos 
Estaduais para melhorar a condição de sustentabilidade financeira da gestão 
estadual. (GO, MT, PI e RO, além de parcialmente na PB).



Apontamentos para o aperfeiçoamento do Progestão:

 Incentivar a troca de experiências entre os estados.

 Realizar mais reuniões, oficinas, videoconferências para melhor 
acompanhamento e ajuste da execução das metas.

 Melhorar a redação dos Informes.

 Antecipar a publicação dos Informes para alcance das metas (1º trimestre).

 Aumentar o valor das parcelas do Progestão.

 Necessidade de gestões junto aos setores administrativos, jurídicos e 
financeiros dos Estados para melhor entendimento da natureza dos 
recursos do Progestão com vistas a aumentar o percentual do desembolso.

 Buscar articulação com outras secretarias estaduais que possuem alguma 
relação com o alcance de determinadas metas.



Apontamentos para o aperfeiçoamento do Progestão:
 Buscar maior aprofundamento das informações técnicas do Progestão 

pelos membros dos Conselhos, bem como maior envolvimento dos 
mesmos no processo de acompanhamento e aprovação das metas.

 Reduzir o número de metas do Programa. Maior equilíbrio entre as metas 
de cooperação federativa e as estaduais. 

 Considerar aspectos particulares/regionais dos estados na definição de 
metas.

 Metas mais desafiantes e objetivas.

 Dar continuidade/prorrogar o Programa. 

 O Progestão deve ser permanente.

 Incluir meta que considere o percentual de aplicação dos recursos do 
Programa no estado.



Visões das entidades estaduais:

 A troca de experiências, não só com a ANA mas também com outros estados, 
enriquece o conhecimento das equipes... (Alagoas)

 Planejamento para melhor utilização dos recursos... (Goiás)

 O Conselho acompanha o cumprimento de metas e auxilia na definição da aplicação 
dos recursos... (Mato Grosso)

 Os recursos do Progestão vêm possibilitando ao estado as ações de gestão no 
momento mais crucial da estiagem... (Paraíba)

 Entendemos salutar essa integração da ANA com os diversos estados da federação 
no sentido de fortalecer e descentralizar a gestão das águas... (Paraná)

 As metas nos traçam um caminho bem definido de onde temos de chegar... (Piauí)

 Menos metas, e que elas sejam mais desafiantes e objetivas... (Rio de Janeiro)

 Houve avanços no processo de discussão junto ao Conselho, quando passou a 
ocorrer a participação mais efetiva do Secretário... (Rondônia)

 Excelente estratégia de repasse de recursos da ANA para o ente estadual, sem 
burocracia, sem prestação de contas e fortalecendo indiretamente o Conselho... 
(Sergipe)



Metas de Cooperação Federativa: Desafios

ESTADOS 
DESAFIOS 

I II III IV V VI 

Alagoas CNARH PCDs Barragens Água Subter. -- --

Goiás Barragens CNARH Sala de Situação Água Subter. Conjuntura PCDs 

Mato Grosso Barragens PCDs Água Subter. CNARH Conjuntura Sala de Situação

Paraíba Barragens CNARH PCDs Água Subter. Sala de Situação Conjuntura 

Paraná Barragens CNARH Sala de Situação Água Subter. Conjuntura --

Piauí Sala de Situação PCDs CNARH Água Subter. Barragens --

Rio de Janeiro Água Subter. Barragens PCDs Sala de Situação Conjuntura CNARH 

Rondônia CNARH Barragens Água Subter. Sala de Situação PCDs Conjuntura 

Sergipe PCDs Água Subter. Sala de Situação CNARH Barragens Conjuntura 



Metas de Cooperação Federativa: Desafios
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Metas Estaduais: Desafios

ESTADOS LIAS Planejamento Informação e 
Suporte Operacionais

Alagoas 4 1 2 3

Goiás 1 4 2 3

Mato Grosso 2 3 1 4

Paraíba 1 2 4 3

Paraná 4 3

Piauí 4 3 2 1

Rio de Janeiro 2 3 4

Rondônia 3 4

Sergipe 4 1 2 3



Metas Estaduais: Desafios
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