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Realização

A imagem não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha memória suficiente para abrir a imagem ou talvez ela esteja corrompida. Reinicie o computador e abra o arquivo novamente. Se ainda assim aparecer o x vermelho, poderá  
ser necessário excluir a imagem e inseri-la novamente.

Execução Apoio



Motivações para esta reunião

• Apresentar o projeto

• Aproximar os Comitês de Bacia que 
abrangem o território do Vale do Ribeira

• Trocar informações sobre as Políticas • Trocar informações sobre as Políticas 
Estaduais de Recursos Hídricos

• Criar estratégias para uma gestão 
integrada dos recursos hídricos na Bacia 
do Rio Ribeira

• Fortalecer os Comitês de Bacia



Objetivo do projeto

Realizar esforços de aproximação
para promover a atuação conjunta
com a finalidade de estabelecer
relações institucionais para orelações institucionais para o
gerenciamento dos recursos hídricos
da bacia do Rio Ribeira de Iguape.



Objetivos específicos
1 - Compilar um banco de dados dos órgãos federais, estaduais e
municipais da área de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e seus
planos e programas, em especial daqueles relacionados à área de
abrangência da UGRHI-11, integrando-o ao Sistema de Informações
da Bacia do Ribeira.

2 - Estabelecer contatos com os órgãos que tenham interesses
comuns com o Comitê, priorizando aqueles cujas atividades tenhamcomuns com o Comitê, priorizando aqueles cujas atividades tenham
maior impacto no gerenciamento dos recursos hídricos da Bacia.

3 - Planejar e executar ações conjuntas com esses órgãos, durante o
tempo da realização do projeto, estabelecendo as bases para
colaboração futura.



1ª Meta - levantamento de 

informações 

• Levantamento de informações 
secundárias

• Realização de visitas e contatos • Realização de visitas e contatos 
telefônicos

Produto – Banco de Dados compilado e incorporado ao 
Sistema



2ª Meta: Contatos e trocas de 

informações

• Preparação e aplicação de questionário

• Articulação e realização de reuniões 
conjuntas conjuntas 

Produtos:
- Relatório de Contatos

- Relatório das entrevistas realizadas
- Memória e Atas de Reuniões



3ª Meta: Planejar e executar ações 

conjuntas

• Proposição de reuniões de planejamento 
conjunto 

Produtos:
- Relatório das ações executadas;

- Impacto das ações e modificações no processo de planejamento



Fontes de pesquisa

• Documentos produzidos pelo IDESC

• Páginas eletrônicas

• Textos acadêmicos• Textos acadêmicos

• Visitas à órgãos gestores



Materiais e métodos

• Levantamento de dados por fontes 
secundárias

• Validação dos dados em entrevistas e • Validação dos dados em entrevistas e 
reuniões

• Criação do banco de dados



Dados levantados

• Legislação

• Mapas

• Programas e ações• Programas e ações

• Informações sobre o Comitê de Bacias e a 
Gestão dos Recursos Hídricos



BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO RIBEIRA

Fonte: Campanha Cílios do Ribeira



Obrigado pela atenção!

Instituto Socioambiental

Programa Vale do Ribeira

(13) 3871-1697(13) 3871-1697

ntatto@socioambiental.org

Saiba mais sobre o projeto: 
www.idesc.org.br



Equilíbrio socioambiental.
Pense bem antes de mexer.



OBRIGADO!

www.socioambiental.org

Socioambiental se escreve junto


