
COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DA BAIXADA SANTISTA

PLANO DE AÇÃO CT-EAeD ANO BASE 2019

Parte 1 – Processo de Condução das apresentações, discussões, análises e proposições a cerca dos resultados de avaliação.

Relacione cada uma das atividades que tiveram como propósito promover discussões, apresentações dos dados, encaminhamento de soluções,
etc. que tenham versado sobre os resultados obtidos de avaliações. No elenco das iniciativas, de modo que se possa dimensionar o esforço de partilha, de
diálogo e de construção de propostas e ações no âmbito da CT-PG.

Tipo de atividade Data Público-alvo Principais assuntos tratados, relativos aos resultados da autoavaliação

Reunião 13 jun
Membros
CT-EAeD

Comunicados: Secretaria-Executiva; Vertente Litorânea.
Atividades: Análise dos projetos do PDC8, Plano de Ação e metas da CT EAeD para 2019.
Status: Concluído

Reunião 11 jul
Membros
CT-EAeD

Comunicados: Secretaria-Executiva; Diálogos Interbacias, Deliberação 355.
Atividades: Devolutiva do FUNBEA do Programa de Comunicação Social – Com.Água. 
Desenvolvimento de mapeamento de coletivos e instituições que trabalham com Educação Ambiental na BS.
Elaboração de plataforma virtual de levantamento de demandas de EA na BS.
Status:

Reunião 08 ago Membros
CT-EAeD

Comunicados: Secretaria-Executiva; Diálogos Interbacias, Deliberação 355.
Atividades:  Apresentação  pública  das  atividades  da  CT  EAeD,  capacitação  para  tomadores  para
formulação de projetos FEHIDRO. 
Lançamento da Plataforma Virtual de Levantamento de Demandas de EA na BS.
Status:

Reunião 12 set  CT-EAeD

Convidados

Comunicados: Secretaria-Executiva, devolutiva Diálogos Interbacias.
Atividades: Desenvolvimento das demandas de EA na BS, pesquisa pública. 
Formulação de critérios e orientações para projetos PDC8 via FEHIDRO, para CT PG.
Status:
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Reunião 10 out  Membros
CT-EAeD

Comunicados: Secretaria-Executiva, XXI ENCOB 21-25out
Atividades: Consolidação das demandas de EA na BS, pesquisa pública. 
Formulação de critérios e orientações para projetos PDC8 via FEHIDRO, para CT PG.
Capacitação interna sobre as demandas de EA no Plano de Bacia e FEHIDRO
Status:

Reunião 14 nov
Membros
CT-EAeD

Comunicados: Secretaria-Executiva
Atividades: Programa Regional de EA, vinculado ao Plano de Bacia. Planejamento para 2020 – Semana
da água.
Status:

Reunião
12 dez

Membros
CT-EAeD

Comunicados: Secretaria-Executiva
Atividades: Programa Regional de EA, vinculado ao Plano de Bacia, minuta parcial. 
Balanço do ano de 2019, planejamento para 2020 – Semana da água.
Status:

Parte 2 – Plano de Ações

Relacione cada proposta de ação resultante das reflexões e análises promovidas no âmbito da CT-SUM. Toda ação proposta deve ter um prazo de
realização. Toda ação deve ter um responsável. As ações propostas resultaram da análise das dificuldades ou dos desafios identificados a partir dos dados da
avaliação. Portanto, é necessário indicar o que se pretende superar ou alcançar com a ação proposta. É igualmente necessário informar quais são os mecanismos
de controle e de acompanhamento definidos para assegurar que ação esteja em curso e esteja alcançado seu propósito.

Ação Prazo Responsável Problema a ser superado ou objetivo a ser alcançado Mecanismos de acompanhamento e aferição de
resultados esperados

Desenvolvimento do
Plano de Ações.

 Junho CT-EAeD

Estabelecer um plano exequível de atividades e ações
da CT para o segundo semestre, promover interação entre
os novos integrantes da CT para o biênio 19-21 e divisão
das atividades entre seus membros, de acordo com suas
competências.

Estabelecer  prazos  em  comum  acordo  e
acompanhar seu andamento através de ferramentas on
line.  Destinar um período para sua discussão, durante
as reuniões presenciais.
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Capacitação interna
sobre as demandas de
EA no Plano de Bacia e

FEHIDRO.

Até
outubro

CT-EAeD

Equalizar  as  informações  dos  membros  da  CT  a
respeito  das  demandas  do  Plano  de  Bacia  e  os
procedimentos de avaliação e contratação via FEHIDRO,
para  elaboração  de  procedimentos  de  orientação,
avaliação e acompanhamento de projetos financiados. 

Realização  a  contento  e  dentro  dos  prazos  dos
produtos descritas, identificar o trabalho de pesquisa e
de esforço de cada um dos membros da CT através do
relatório de contribuição individual. Recolher  feedback
dos  participantes  a  respeito  do  entendimento  e
assimilação da capacitação realizada. 

Formulação de
critérios e orientações
para projetos PDC8 via
FEHIDRO, para CT-PG.

Até
novembro 

(ou antes
do prazo
da delib.) 

CT-EAeD 

CT-PG

Realizar a formação e desenho coletivo dos produtos
em tempo hábil para auxiliar a CT-PG no desenvolvimento
das  deliberações  a  respeito  da  divisão  dos  recursos  da
cobrança e cota parte do exercício  de 2019, no que diz
respeito  diretamente  aos  projetos  do  PDC  8  e
indiretamente aos outros projetos que contemplem em seu
escopo, ações de Educação e Divulgação Ambiental.

Apresentar os produtos: 

1. Ações prioritárias para o PDC8; 

2. Critérios de pré-avaliação e pontuação para projetos
do PDC 8,  (Item V)  para encaminhamento  a CT-PG,
visando a contribuição para a Deliberação de Recursos
de cobrança e cota parte do exercício de 2019.

Diretrizes para o
Programa Regional de
Educação Ambiental,
vinculado ao Plano de
Bacia e planejamento

para 2020.

Até
dezembro CT – EAeD

Estabelecer  diretrizes  mínimas  de  orientação  para  o
Programa Regional de EA para a atualização do Plano de
Bacia,  estabelecer  plano  de  trabalho  para  2020  e
atividades para a semana da água em 2020.

Apresentar os produtos: 

1. Diretrizes para EA na BS; 

2. Calendário da Semana da água 2020.

Levantamento de
demandas de EA na

BS, através de
pesquisa pública.

Contínuo
(com prazo
parcial até
novembro)

CT-EAeD

Desenvolver  uma  plataforma  digital  eficiente  e
compatível  com  as  redes  sociais  e  smartfones,  criar
questionário simples,  mas capaz de sintetizar um grande
número  de  informações.  Promover  ampla  divulgação  e
adesão em todos os municípios da BS.

Sistematizar e relatar as estatísticas e tendências
das informações coletadas, oferecer subsídios sólidos
para  o  entendimento  da  percepção  e  demandas  do
público-alvo.  Nortear  tendências  e  demandas  para
inclusão no Plano de Bacia CBH BS 2020.
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Parte 3 – Anexos

Relacione qualquer documento que julgar pertinente para reforçar aspectos do plano de ações e do processo do qual ele é resultante.

 CBH BS Relatório de Situação 2018, ano-base 2017: http://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/documents//CBH-BS/13787/rs-2018-bs.pdf

 CBH BS PLANO DE BACIA 2016-2027 – PLANO DE AÇÕES (Pág.50-51): 

http://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/documents//CBH-BS/11802/2016-11-11-plano-de-acoes.pdf

 CBH BS Prioridade de Investimentos 2018 da BS ao FEHIDRO com Recursos da COBRANÇA : 

http://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/deliberation//CBH-BS/13826/deliberacao-cbhbs-338-2018-indica-prioridade-de-investimentos-da-

cobranca_vr.doc

 CBH BS Plano de Aplicação de Investimentos e Custeio com Recursos Financeiros Provenientes da Cobrança pelo Uso dos Recursos 

Hídricos na Baixada Santista para o exercício de 2019 : http://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/deliberation//CBH-BS/16258/12-

deliberacao-cbh-bs-350-2019-plano-deaplicacaodos-recursos-da-cobranca.doc + 

http://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/deliberation//CBH-BS/16258/12-deliberacao-cbh-bs-350-2019-planodeaplicacaocobranca-cbhs.xls

 Coordenadoria de Educação Ambiental Website: https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cea/fehidro/

 Termos de Referência de educação ambiental para o FEHIDRO: http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/fehidro/2016/06/Roteiro-para-elabora

%C3%A7%C3%A3o-de-projetos-FEHIDRO-CEA.pdf

Nome do Coordenador da Câmara Técnica Tales Oliveira Data 14/06/2019
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