
  
PROGESTÃO 

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas 

1o Seminário de Avaliação do Progestão (ciclo 2013-2016)  

Alagoas – Goiás – Mato Grosso – Paraíba – Paraná – 
Piauí – Rio de Janeiro – Rondônia – Sergipe 

 

 

Passados quase três anos de seu lançamento, o Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das 
Águas – Progestão tem a adesão de todas as unidades da federação no País. Destes, nove estados – Alagoas, 
Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Sergipe – encerram seus ciclos no 
Programa em dezembro de 2016. 

Por este motivo, a ANA inicia um processo de avaliação do Programa para verificação dos principais desafios a 
serem superados para fortalecimento da gestão de recursos hídricos nos estados, bem como dos avanços já 
alcançados. Dentre as estratégias previstas, incluem-se: (i) a realização de 3 Seminários de Avaliação, sendo 
esse o primeiro, e os demais em 2016; (ii) a aplicação de uma pesquisa Delphi a ser encaminhada aos diversos 
atores do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) para discussão das metas de 
gerenciamento estadual; e (iii) reuniões com os setores da ANA responsáveis pelas metas de cooperação 
federativa. Ao final, após a consolidação do processo, prevê-se a apresentação do resultado a todos os estados. 

Vale destacar que o processo avaliativo que se pretende desenvolver preza como elementos centrais a escuta e 
o diálogo com os parceiros e atores envolvidos na implantação do Progestão. Assim, buscamos fortalecer a 
percepção de que processos avaliativos são fundamentais para o aprendizado e aperfeiçoamento de nossas 
ações. 

Conforme reconhecido pela própria Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE em 
recente estudo publicado sobre o tema, o “Pacto e o Progestão são um claro avanço na promoção das 
interações entre a ANA e as instituições de gestão dos recursos hídricos em nível estadual”. Dentre as 
recomendações apontadas no referido documento, destaca-se a necessidade do Programa não ficar restrito a 
um mero mecanismo de fortalecimento do estado na gestão dos recursos hídricos, devendo também ser 
considerado como um instrumento de “desenvolvimento institucional” em geral, assegurando que os 
resultados do Pacto se traduzam em ação pública. 

Nessa perspectiva, considera-se fundamental a apresentação de uma proposta de continuidade do Programa, 
levando-se em conta o processo avaliativo acima referido para o seu aperfeiçoamento e a necessidade da 
consolidação de seus resultados e ampliação dos seus benefícios, num horizonte superior a cinco anos. 

Dessa forma, o objetivo final das atividades previstas consiste na construção coletiva de uma nova proposta de 
continuidade do Programa. 

Para tanto contamos com a colaboração de todos! 



  
PROGESTÃO 

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas 

PROGRAMAÇÃO 

 
LOCAL: Sala Rubi - Hotel Cullinan Hplus Premium – SHN, Quadra 4, Lote E, Asa Norte, Brasília - DF 
 
Dia 17.11.15 – Terça-feira 

08:00 - 08:30 Inscrição e recepção dos participantes 

08:30 - 09:00 Abertura do Seminário   Diretor da Área de Gestão e 
Superintendente da SAS 

09:00 - 09:30 Apresentação dos participantes, da pauta e da 
metodologia do Seminário 

Moderador (Luiz Augusto Bronzatto) 

Panorama do Progestão nos 9 estados do ciclo 
2013-2016  

COAPP / SAS 

09:30 - 10:20 Visão geral do Programa: Alagoas, Goiás, Mato Grosso (15 min cada) 
10:20 - 10:40 Coffee Break 
10:40 - 12:30 Visão geral do Programa: Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Sergipe (15 min 

cada) 

12:30 - 14:00 Almoço 

14:00 - 16:40 Principais desafios observados e formas previstas de superação considerando as Metas de 
Cooperação Federativa: Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rondônia e Sergipe (15 min cada) 

16:40 - 17:00 Coffee Break 
17:00 - 19:00 Diálogo sobre as Metas de Cooperação Federativa com participação das UORGs da ANA 

responsáveis pela certificação (iniciar com a fala de 5 min de cada UORG) 

Dia 18.11.15 – Quarta-feira 

08:00 - 08:30 Resgate dos principais aspectos apontados no dia 
anterior 

COAPP / Moderador 

08:30 - 10:10 Principais desafios observados e formas de superação, 
bem como avanços alcançados nas Metas Estaduais  

Alagoas, Goiás, Mato Grosso, 
Paraíba, Paraná e Piauí (15 min) 

10:10 - 10:30 Coffee Break 
10:30 - 11:30 Principais desafios observados e formas de superação, 

bem como avanços alcançados nas Metas Estaduais  
Rio de Janeiro, Rondônia e Sergipe 
(15 min cada) 

11:30 - 13:00 Visão dos representantes dos Conselhos Estaduais (10 min para cada CERH) 

13:00 - 14:00 Almoço 

14:00 - 16:15 Contribuições dos estados para a continuidade do 
Programa (diálogo orientado) 

Moderador 

16:15 - 16:30 Coffee Break e Encerramento 
 
OBS: A apresentação dos representantes dos estados deverá seguir um roteiro específico a ser enviado previamente pela 
ANA. 
 


