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1. INTRODUÇÃO 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pajeú é uma instância colegiada, de 

caráter consultivo e deliberativo, que compõe o Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos de Pernambuco (SIGRH-PE). O colegiado 

rege-se pelas legislações federal e estadual de recursos hídricos e por seu 

Estatuto Social, e teve sua criação homologada pelo Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos (CRH), através da Resolução nº 03, de 13 de setembro de 

2000. 

O Comitê do Rio Pajeú é composto por 25 membros titulares e seus 

respectivos suplentes, distribuídos nos segmentos: Poder Público, Sociedade Civil 

e Usuários de Água. A estrutura do Comitê compreende: Plenário, Diretoria 

Colegiada, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho. A Diretoria é composta por 

um Presidente, um Vice-presidente e um Secretário Executivo.  

Para melhorar a atuação do Comitê, reduzindo a assimetria de 

conhecimento entre os membros, melhorando a motivação e a harmonia entre os 

segmentos, se faz necessário a elaboração de um Plano de Capacitação como 

estratégia para efetivar a gestão participativa dos recursos hídricos na bacia 

hidrográfica do rio Pajeú, nos termos das Políticas Nacional e Estadual de 

Recursos Hídricos, bem como do Programa Nacional de Fortalecimento dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas (PROCOMITÊS), do qual o Comitê do Pajeú é 

aderente. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A Lei 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de Recurso Hídricos, e a 

Lei Estadual 12.845/2005, que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, 

têm entre suas premissas a gestão das águas de forma  integrada, 

descentralizada e participativa, e dados os desafios da gestão de recursos 

hídricos, especialmente na região do semi-árido, onde está localizada a bacia 

hidrográfica do rio Pajeú, faz-se necessário um Plano de Capacitação. Diante 

disso, este Plano se torna uma ferramenta de extrema importância no 

planejamento estratégico, e visa melhorar a atuação deste Comitê.  

Desta forma, é importante a realização de atividades voltadas para a  

formação, conscientização e socialização do potencial de atuação dos comitês e 



 

das ferramentas necessárias ao seu correto funcionamento, de tal forma que 

possa despertar o interesse a temas afeitos à preservação e conservação dos 

recursos hídricos, ao mesmo tempo em que se faça valer os instrumentos legais e 

regimentais de sua atuação.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral  

 Capacitar representantes dos membros do Comitê e atores sociais 

estratégicos para a gestão participativa dos recursos hídricos na bacia 

hidrográfica do rio Pajeú, em consonância com os objetivos e diretrizes das 

Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos.  

3.2. Objetivos específicos  

 Reduzir a assimetria de conhecimento sobre recursos hídricos e sua 

política entre os representantes de membros do Comitê, elevando o nível 

das discussões e decisões; 

 Aumentar a motivação dos representantes de membros do Comitê, 

qualificando o exercício de suas funções;  

 Melhorar a organização entre os diferentes segmentos que compõem o 

Comitê, melhorando o exercício da representação e representatividade. 

 

4. PÚBLICO ALVO 

O público das ações deste plano são: 

 Membros deste Comitê (titulares e suplentes); 

 Profissionais da área de recursos hídricos e meio ambiente com atuação 

na bacia hidrográfica;  

 Atores estratégicos que atuam na bacia hidrográfica em um dos três 

segmentos que compõem o Comitê. 

 

5. AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 

As capacitações previstas têm o objetivo de instruir continuadamente os 

membros do Comitê. Os cursos serão presenciais ou na modalidade EAD, e a 



 

responsabilidade pela sua execução é da Agência Pernambucana de Águas e 

Clima (APAC) e deste Comitê. 

Desta forma, em cada ano, serão realizadas capacitações voltadas ao 

Plenário, Diretoria, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do Comitê, com 

intuito de qualificar e melhorar a gestão do Comitê, abordando temas como 

gestão dos recursos hídricos, política de recursos hídricos e seus instrumentos, 

rotina administrativa dos comitês e de suas secretarias executivas. 

Os temas e o cronograma foram compatibilizados com as ações atuais e 

futuras do Comitê, e em observância ao seu enquadramento como Comitê de 

nível característico 03, no âmbito do PROCOMITÊS, isto é, um Comitê 

consolidado e em funcionamento.  

Estão previstas as seguintes capacitações, focadas na melhoria do 

funcionamento do Comitê, da gestão e nos instrumentos da Política de Recursos 

Hídricos:  

 

 1. “Comitês de Bacia Hidrográfica: O que é, o que faz?” 
 Objetivo: Palestra educacional de capacitação complementar 

 Público: representantes titulares e suplentes dos membros do Comitê que 

desejam aprofundamento no tema e representantes ainda não capacitados. 

 Nº estimado de participantes: 20.  

 Carga horária: 2 horas  

 

 2. Comitês de Bacias Hidrográficas – Práticas e procedimentos 
 Objetivo: Curso de capacitação complementar 

 Público: representantes titulares e suplentes dos membros do Comitê que 

desejam aprofundamento no tema e representantes ainda não capacitados. 

 Nº estimado de participantes: 20.  

 Carga horária: 8 horas  

 

 3. Secretaria-Executiva de Comitê de Bacia Hidrográfica – práticas e 
procedimentos e moderação de reuniões 

 Objetivo: capacitar os atores estratégicos nas práticas e procedimentos 

utilizados por secretarias executivas de Comitês de Bacias Hidrográficas. 

 Público: membros da diretoria do Comitê e outros interessados.  

 Nº estimado de participantes: 10.  



 

 Carga horária: 16 horas 

 

 4. Identificação e arbitragem de conflitos pelo uso dos recursos 
hídricos 

 Objetivo: capacitar os atores estratégicos com técnicas de identificação e 

arbitragem de possíveis conflitos pelo uso dos recursos hídricos, 

fortalecendo o Comitê como primeira instância de decisão sobre o tema. 

 Público: membros da diretoria do Comitê, dos grupos de trabalho e 

câmaras técnicas além de representantes dos Conselhos Gestores 

localizados da bacia. 

 Nº estimado de participantes: 25  

 Carga horária: 16 horas  

 

 5. “Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos”, com 
ênfase nos Instrumentos de Gestão da Política de Recursos Hídricos 

 Objetivo: Curso de capacitação introdutória, obrigatório em cada novo 

mandato do Comitê, conforme metas do PROCOMITÊS. 

 Público: representantes titulares e suplentes dos membros do Comitê.  

 Nº estimado de participantes: 25 em cada curso. 

 Carga horária: 16 horas 

 

 6. Cobrança pelo uso dos recursos hídricos e o papel do Comitê 
 Objetivo: capacitar o Comitê compreender os mecanismos de cobrança 

pelo uso do recursos hídricos nas bacias hidrográficas do Pajeú e qual o 

seu papel legal neste processo. 

 Público: Plenário, Diretoria e preferencialmente Câmara Técnica do 

Comitê.  

 Nº estimado de participantes: 20.  

 Carga horária: 8 horas  

 

7. Conhecimento da bacia do Pajeú, propostas de desenvolvimento e 

impactos sobre os recursos hídricos frente às mudanças climáticas 

 Objetivo: capacitar os representantes de membros para o conhecimento da 

bacia e os impactos resultantes do modelo de desenvolvimento e das 

mudanças climáticas.  



 

 Público: membros do Comitê 

 Nº estimado de participantes: 25.  

 Carga horária: 16 horas 

 

6. APROVAÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO  

Este Plano de Capacitação foi aprovado na 1ª Reunião Ordinária do 

COBH/Pajeú, realizada em 18 de fevereiro de 2020, no Centro de Educação 

Comunitário e Rural, localizado na cidade de Serra Talhada.  

 

7. AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pelos participantes por ocasião das 

capacitações. A comprovação da participação será através da lista de frequência 

de cada evento. 

 

8. RECURSOS FINANCEIROS 

A fonte de financiamento será o PROCOMITÊS, o PROGESTÃO, 

CONVÊNIOS, ou outra fonte indicada pela APAC. 

 

 

 



 

 

9. CRONOGRAMA 

Descrição da Atividade 
Data de 

realização 
Público-alvo 

(CBHs, escolas, usuários, etc.) 
Nº de 
participantes 

1. “Comitês de Bacia Hidrográfica: O que é, o que faz?” 2020 Membros do Comitê 20 

2. Comitês de Bacias Hidrográficas – Práticas e procedimentos 2021 Membros do Comitê 20 

3. Secretaria-Executiva de Comitê de Bacia Hidrográfica – práticas e 

procedimentos 

 

2020 Diretoria do comitê e outros 10 

4. Identificação e arbitragem de conflitos pelo uso dos recursos hídricos 

 
2021 

Diretoria do Comitê, Presidentes das CTs e 

GTs, e representantes dos CONSUs 
25 

5. “Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos”, com ênfase 

nos Instrumentos de Gestão da Política de Recursos Hídricos  
2022 Membros do Comitê 25 

6. Cobrança pelo uso dos recursos hídricos e o papel do Comitê 2023 Diretoria, Plenário e membros da CT 20 

7. Conhecimento da bacia do Pajeú, propostas de desenvolvimento e 

impactos sobre os recursos hídricos frente às mudanças climáticas 
2020 Membros do Comitê 25 

 


