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1. INTRODUÇÃO 
  
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Goiana é um órgão público inserido no âmbito do 
Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco - 
SIGRH-PE, e foi criado através da Resolução nº 02, de 03 de Setembro de 2004, do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco - CRH-PE. 
 
Atua diretamente no espaço territorial da Bacia Hidrográfica do Rio Goiana, e tem 
desenvolvido suas ações com base nos fundamentos, diretrizes, e objetivos da Lei 
Estadual nº 12.984, de 30 de Dezembro de 2005, em especial, no que se refere à gestão 
descentralizada e participativa entre o Poder Público, os usuários de recursos hídricos e 
a sociedade civil. 
 
Tem suas finalidades bem definidas, e adota a bacia hidrográfica como unidade físico-
territorial de planejamento e gerenciamento. 
 
Como órgão colegiado com atribuições consultivas, normativas e deliberativas, 
oficialmente reconhecido pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco 
CRH-PE, tem ao longo dos seus catorze anos de existência, proposto estudos, 
programas de obras e serviços de interesse coletivo, que definam prioridades e medidas 
preventivas de riscos ambientais sociais e financeiros, com vistas a sua integração ao 
Plano Estadual de Recursos Hídricos para a bacia, entre outros. 
 
Apesar das ações que vem desenvolvendo, e do reconhecimento conseguido, pelos 
trabalhos já realizados, necessário se faz a realização de uma capacitação periódica de 
seus membros, e atores sociais estratégicos para a gestão participativa dos recursos 
hídricos, nos termos das Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos.   
 
2. JUSTIFICATIVA 
  
O Plano de Capacitação tornou-se ao longo do tempo uma grande ferramenta contida no 
planejamento estratégico de toda e qualquer instituição, e com os Comitês de Bacias 
Hidrográficas, não poderia ser diferente. 
 
Com isso, é importante a realização de atividades voltadas para a socialização do 
conhecimento das ações desenvolvidas, do seu funcionamento, perante todo o seu 
espaço de atuação, e a qualificação de periódica de seus membros e atores envolvidos, 
de tal forma que possa despertar o interesse de temas voltados aos recursos hídricos. 
 
3. OBJETIVOS 
  
3.1. Objetivo geral  
 
Capacitar membros do Cobh-Goiana através de curso/oficina e palestras estudantes e 
atores sociais estratégicos para a gestão participativa dos recursos hídricos, nos termos 
das Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos.  
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3.2. Objetivos específicos  
 

 Divulgar a existência, funcionamento, composição e atribuições do Comitê;  
  

 Esclarecer questões relativas à gestão nacional, estadual e local dos recursos 
hídricos;  

  

 Ampliar e qualificar o debate sobre o uso dos recursos hídricos; 
  

 Aumentar a participação da população nas decisões acerca dos recursos 
hídricos;  

 

 Conhecer e compreender os instrumentos da implementação da Gestão de 
Recursos Hídricos 

 

 Capacitar em técnicas de elaboração de projetos;  
 

 Proporcionar a ampliação do conhecimento sobre o meio ambiente e recursos 
hídricos; e 

 

 Fomentar a participação de estudantes no debate sobre recursos hídricos. 
 
4. PÚBLICO DE INTERESSE 
 
O público de interesse consiste principalmente em seus membros, que são renovados 
continuamente, de acordo com as mudanças ocorridas nas próprias organizações 
membro. Outro público de interesse constitui os atores sociais estratégicos, tais como 
lideranças comunitárias, professores, profissionais atuantes na área ambiental, entre 
outros, os quais atuam como formadores de opinião e são capazes de atuar como 
multiplicadores dos conhecimentos adquiridos. 
 
5. AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 
 
Estão previstos as seguintes palestras e cursos/oficinas: 
 
5.1. Palestra “Meio Ambiente e Recursos Hídricos”. 
  

 Público alvo: Jovens Estudantes e formadores de opinião (professores). 
 

 Objetivo: Compreender a importância da água como recurso imprescindível no 
cotidiano das pessoas com vistas à adoção de atitudes responsáveis com o uso e 
conservação das águas. 
 

 Principais tópicos: Caracterização de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Bacias 
hidrográficas; Legislação Nacional e Estadual; Consumo Sustentável; Usos 
Múltiplos; Situação dos recursos hídricos no Brasil e no Mundo.  
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 Nº estimado de participantes: 50/palestra.  
 

 Carga horária: 02 horas  
 

 Realização: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. 
 
5.2. Palestra “Comitê de Bacia Hidrográfica: o que é e o que faz”. 
 

 Público alvo: Membros do Comitê; Servidor/funcionário de órgão executivo: 
Estadual e Municipal; e atores sociais estratégicos.  

 

 Objetivos: Ampliar o entendimento sobre as atribuições e responsabilidades do 
comitê de bacia e incentivar a participação da sociedade em geral na gestão de 
recursos hídricos. 

  

 Principais tópicos: O Comitê de Bacia Hidrográfica; O Surgimento dos comitês de 
Bacia no Brasil; Composição e Atribuições dos Comitês; A Criação e a Instalação 
de um Comitê de Bacia; Comitê de Bacia Interestadual.  

 

 Nº estimado de participantes: 20/palestra.  
 

 Carga horária: 01 hora  
 

 Realização: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. 
 
5.3. Curso/Oficina “Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos”. 
   

 Público alvo: Membros do Comitê e Atores sociais estratégicos.  
 

 Objetivos da aprendizagem: Compreender a importância da cobrança como 
instrumento da Gestão de Recursos Hídricos. 

 

 Principais tópicos: Cobrança Pelo Uso de Recursos Hídricos; Passos Para a 
Implementação da Cobrança; Mecanismos e Valores de Cobrança; Experiências 
Brasileiras; Aprendizagem e Desafios. 

  

 Nº estimado de participantes: 20.  
 

 Carga horária: 08.  
 

 Realização: 2019 e 2022. 
 

 Outras Informações: O certificado será emitido pelo Comitê e o Órgão Gestor 
após o término do curso/oficina. Haverá uma pesquisa de satisfação, onde o 
aluno poderá avaliar e/ou fazer sugestões ao curso. 
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5.4. Curso/Oficina “Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos”. 
 

 Público alvo: Membros do Comitê, atores sociais estratégicos e úsuários de água/ 
empreendedores. 

   

 Objetivos: Compreender a importância da outorga, fiscalização e cadastro de 
usuários como instrumentos na implementação da Gestão de Recursos Hídricos. 

 

 Principais tópicos: Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos; Fiscalização 
do Uso de Recursos Hídricos; Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos 
Instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

   

 Nº estimado de participantes: 20.  
 

 Carga horária: 08 horas  
 

 Realização: 2020.  
 

 Outras Informações: O certificado será emitido pelo Comitê e o Órgão Gestor 
após o término do curso. Haverá uma pesquisa de satisfação, onde o aluno 
poderá avaliar e/ou fazer sugestões ao curso. 

 
5.5. Curso/Oficina “Pagamento por Serviços Ambientais”. 
  

 Público alvo: Membros do Comitê, atores sociais estratégicos.  
  

 Objetivos: Compreender os fundamentos básicos do PSA, descrevendo as 
principais características e formas de sua aplicação como instrumento econômico 
de proteção e melhoria da oferta e qualidade da água. 

 

 Principais tópicos: Pagamento por Serviços Ambientais; Panorama do PSA no 
Brasil; O Programa Produtor de Água. 

   

 Nº estimado de participantes: 15.  
 

 Carga horária: 08 horas  
 

 Realização: 2020 e 2023. 
 

 Outras Informações: O certificado será emitido pelo Comitê e o Órgão Gestor 
após o término do curso. Haverá uma pesquisa de satisfação, onde o aluno 
poderá avaliar e/ou fazer sugestões ao curso. 
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5.6. Curso “Comitê de Bacia Hidrográfica: Práticas e Procedimentos”. 
  

 Público alvo: Membros do Comitê.  
 

 Objetivos da aprendizagem: Disseminar informações sobre o funcionamento de 
comitês de bacia hidrográfica. 

  

 Principais tópicos: A Estrutura Organizacional dos Comitês de Bacia Hidrográfica; 
O Regimento Interno dos Comitês de Bacias Hidrográficas; O Funcionamento do 
Comitê de Bacia Hidrográfica; A Secretaria Executiva de um Comitê de Bacia 
Hidrográfica. 

 

 Nº estimado de participantes: 08.  
 

 Carga horária: 08 horas  
 

 Realização: 2021 e 2022. 
 

 Outras Informações: O certificado será emitido pelo Comitê e o Órgão Gestor 
após o término do curso. Haverá uma pesquisa de satisfação, onde o aluno 
poderá avaliar e/ou fazer sugestões ao curso. 

 
5.7. Curso/Oficina “Gestão de Conflito pelo Uso da Água”. 
 

 Público Alvo: Membros do Comitê representantes do Poder Público Federal, 
Estadual, e Municipal, da Sociedade Civil e dos Usuários.  

 

 Objetivos da aprendizagem: Capacitar os participantes para lidar com conflitos 
entre usuários e setor público, entre usuários e usuários e outros, ajudando no 
desenvolvimento de políticas de recursos hídricos de uma forma harmônica, a 
chegar a um consenso, resolvendo impasse entre os entes.  

 

 Principais tópicos: Conceitos, tipos, fatores causadores, efeitos e formas de 
administrar os conflitos; estudos de casos. 

 

 Nº estimado de participantes: 20.  
 

 Carga horária: 08 horas  
 

 Realização: 2020 e 2023. 
 

 Outras Informações: O certificado será emitido pelo Comitê e o Órgão Gestor 
após o término do curso. Haverá uma pesquisa de satisfação, onde o aluno 
poderá avaliar e/ou fazer sugestões ao curso. 
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5.8. Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas - ENCOB 
 

 Público Alvo: Membros do Comitê representantes do Poder Público Federal, 
Estadual, e Municipal, da Sociedade Civil e dos Usuários.  

 

 Nº estimado de participantes: 02.  
 

 Realização: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. 
 

 Outras Informações: O certificado será emitido pelo Fórum Nacional de Comitês 
de Bacias Hidrográficas após o término do evento. Cada membro apresentará um 
relatório sobre sua participação. 

 
6. CRONOGRAMA  
  

Cronograma 

Atividade Ano de Execução 

Elaboração do Plano 2019. 

Aprovação pela Plenária 2019. 

Palestra “Meio Ambiente e Recursos Hídricos”. 
2019, 2020, 2021, 

2022 e 2023. 

Palestra “Comitê de Bacia Hidrográfica: o que é e o que faz”. 
2019, 2020, 2021, 

2022 e 2023. 

Curso/Oficina “Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos”. 2019 e 2022. 

Curso/Oficina “Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos”. 2020. 

Curso/Oficina “Pagamento por Serviços Ambientais”. 2020 e 2023. 

Curso “Comitê de Bacia Hidrográfica: Práticas e Procedimentos”. 2021 e 2022. 

Curso/Oficina “Gestão de Conflito pelo Uso da Água”. 2020 e 2023. 

Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas - ENCOB 
2019, 2020, 2021, 

2022 e 2023. 

  

  
 
 
 
 

 


