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Deliberação dos Comitês PCJ nº 379/21, de 07/10/2021 

 

Aprova o Mapa Estratégico e o Plano de Ações do 

Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ para o 

período 2022 a 2025. 

 

 

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, criados e instalados 

segundo a Lei Estadual (SP) n° 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal n° 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e o Comitê 

da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari, criado e instalado segundo a Lei Estadual (MG) n° 

13.199/99 (CBH-PJ1), denominados Comitês PCJ, no uso de suas atribuições legais, em sua 24ª Reunião 

Extraordinária, no âmbito de suas respectivas competências: 

 

Considerando o disposto na Deliberação dos Comitês PCJ nº 286/17, de 15/12/2017, que aprova a 

minuta do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 003/ANA/2011 celebrado entre a Agência Nacional 

de Águas e Saneamento Básico – ANA e a Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí – Agência das Bacias PCJ; 

 

Considerando os indicadores estabelecidos no Programa de Trabalho do Segundo Termo Aditivo ao 

Contrato de Gestão no 003/ANA/2011 e, particularmente, o Indicador 5B, que estabeleceu para os exercícios 

de 2019 e 2020 a necessidade da “Elaboração do Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ”; 

 

Considerando que a Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 116/20, de 30/06/2020, aprovou, como 

produtos da 1ª Fase da elaboração do Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ, as Declarações Corporativas 

dos Comitês PCJ e a Análise SWOT; 

 

Considerando que durante a 54ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Planejamento, 

realizada em 22/10/2020, por videoconferência, foi criado grupo de trabalho denominado GT-Planejamento 

Estratégico, para o apoio ao desenvolvimento da 2ª Fase da elaboração do Planejamento Estratégico dos 

Comitês PCJ, com a seguinte composição: Secretário-executivo do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL; 3 (três) 

representantes da Câmara Técnica de Planejamento; 1 (um) representante de cada uma das 11 (onze) demais 

Câmaras Técnicas; 1 (um) representante do CBH-PJ1; e a Agência das Bacias PCJ, na condição de convidada; 

 

Considerando que o GT-Planejamento Estratégico realizou 11 (onze) reuniões, nos dias 09/11/2020, 

23/11/2020, 07/12/2020, 01/02/2021, 22/02/2021, 08/03/2021, 22/03/2021, 09/04/2021, 23/04/2021, 

19/05/2021 e 13/07/2021, para discussão e aprovação do mapa estratégico e do plano de ação integrantes do 

Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ, para vigência no período de 2022 a 2025; 

 

Considerando que o mapa estratégico foi apresentado em Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas, 

realizada em 07/05/2021, por videoconferência; 

 

Considerando que o assunto foi apreciado e aprovado na 82ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 

de Planejamento (CT-PL), realizada em 03/09/2021, por videoconferência; 

 

Deliberam: 

 

Art. 1º  Fica aprovado o Mapa Estratégico, integrante do Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ 2022-

2025, constante do Anexo I desta deliberação. 

 

Art. 2º  Fica aprovado o Plano de Ação, integrante do Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ 2022-2025, 

constante do Anexo II desta deliberação. 
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Art. 3º  Os recursos financeiros e o suporte técnico e administrativo necessários à execução das iniciativas 

estratégicas constantes do Anexo II deverão ser previstos em próximas atualizações do Plano de Aplicação 

Plurianual – PAP-PCJ e do Plano de Ação e do Programa de Investimentos – PA/PI vigentes.  

 

Art. 4º  Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial. 
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ANEXO I – Deliberação dos Comitês PCJ nº 379/21 de 07/10/2021. 

Mapa Estratégico 

MISSÃO 
Deliberar ações, de forma participativa, para a implementação de políticas de recursos hídricos nas bacias PCJ, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da  sociedade. 

VISÃO DE FUTURO - 2035 

Ser excelente na prática e na construção de políticas voltadas aos recursos hídricos nas bacias PCJ. 

Atributos da Visão de Futuro 

Os Comitês das Bacias PCJ aspiram, até 2035, alcançar os seguintes desafios: 

Fortalecer a gestão participativa, descen-

tralizada e transparente dos recursos hídri-

cos. 

Articular os atores para garantir a im-

plementação das diretrizes estratégi-

cas em gestão de recursos  

hídricos. 

Contribuir para o fortalecimento 

dos sistemas nacional e estaduais 

de gerenciamento de recursos hí-

dricos. 

Qualificar as decisões 

para garantir a 

 segurança hídrica. 

Estar comprometido com o 

desenvolvimento sustentá-

vel na área de recursos hí-

dricos. 

Difundir conhecimento especializado no 

equacionamento de questões de recursos 

hídricos. 

Perspectiva de  

Sociedade e Usuários 

 

TEMA 7: Envolvimento da sociedade na gestão dos recursos    hídricos. 

 
(O16) Expandir e acurar os canais e os meios de comunicação que estimulem a colaboração da socie-

dade no 1gerenciamento participativo de recursos hídricos. 

 

(O17) Contribuir para o pleno exercício da cidadania em relação à gestão dos recursos hídricos. 

 

TEMA 8:  Promoção constante de diálogo e conciliação entre usuários de recursos hídricos. 

 

(O18) P r o v e r  c a n a i s  d e  c o m u n i c a ç ã o  a c e s s í v e i s ,  p e r m a n e n t e s  e efetivos. 

 

(O19) Contr ibuir  de forma s istêmica e  cont ínua para o  ambien te harmônico na gestão de recursos 

hídr icos . 

 

Perspectiva de  

Organização, 

Estrutura e Processos  

Internos 

 
TEMA 4: Busca de atuação integrada entre as instân-

cias internas e articulada com demais atores dos siste-

mas de gerenciamento de recursos. 
 

(O9) Consolidar o empoderamento das instâncias internas nos 

âmbitos da autonomia funcional, administrativa e orçamentária 

 

(O10) Intensificar a comunicação, a integração e o entendimento 

entre as instâncias internas nas tomadas de decisões. 

 

(O11) Aperfeiçoar o intercâmbio de informações e conheci-

mento entre os atores dos sistemas de gerenciamento de recursos 

hídricos. 

 

TEMA 5: Manutenção e aprimoramento da estrutura organi-

zacional e do suporte ao seu funcionamento. 

 

 
 
(O12) Elevar a capacidade operacional e instrumentalizar a estrutura or-

ganizacional, proporcionando a celeridade a suas atividades; 

 

(O13) Incrementar ações, tecnologias e experiência acumulada pela ex-

pertise para lidar com eventos hidrológicos extremos e suas consequên-

cias. 

 

TEMA 6: Processos internos bem definidos, transparentes e 

ajustados às normas e marcos regulatórios aplicáveis. 
 

 

 

 

(O14) Aperfeiçoar e estabelecer processos normativos com suporte da 

tecnologia da informação. 

 

(O15) Otimizar a eficiência dos processos integrados finalísticos, de su-

portes e organizacionais de apoio à decisão e gestão. 

 

Perspectiva de Pessoas, 

Gestão e Governança 

 

TEMA 1: Atração e engajamento de instituições e capa-

citação dos participantes. 
 

(O1) Estabelecer mecanismos atrativos de participação, de reco-

nhecimento e de responsabilização social. 
 

(O2) Desenvolver e disseminar a gestão do conhecimento e in-

vestir na capacitação dos participantes. 

 

TEMA 2: Aperfeiçoamento da implementação dos instrumen-

tos de gestão de recursos hídricos. 
 

(O3) Desenvolver e aprimorar métodos de execução e monitoramento 

dos instrumentos de gestão. 

 

(O4) Assegurar a efetividade operacional dos instrumentos de gestão. 

 

(O5) Fortalecer a integração entre os instrumentos de gestão. 
 

 

TEMA 3: Melhoria contínua do modelo de governança instituci-

onal. 
 

(O6) Assegurar os princípios e mecanismos de governança. 

 

(O7) Potencializar a capacidade de inovação de processos de governança. 

 

(O8) Fortalecer a comunicação sobre o modelo com os públicos interessa-

dos. 

 

VALORES 

• Comprometimento com a sustentabilidade hídrica. 

• Gestão participativa, integrada e democrática. 

• Soluções eficazes e inovadoras. 

• Transparência nas decisões. 
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ANEXO II – Deliberação dos Comitês PCJ nº 379/21 de 07/10/2021. 

Plano de Ação 2022-2025 

 

PERSPECTIVA DE PESSOAS, GESTÃO E GOVERNANÇA  

A perspectiva de Pessoas, Gestão e Governança explicita a importância estratégica do capital humano e da eficácia da implementação, de forma participativa, das políticas públicas de gestão de recursos hídricos 

Temas Estratégicos Objetivos Estratégicos   Iniciativas Estratégicas 
Prazo  Tipo  

(Projeto ou 

Atividade) 

Responsáveis 
Início  Término  

        

Tema 1: Atração e en-

gajamento de institui-

ções e capacitação dos 

participantes.  

1. (O1) Estabelecer  

mecanismos atrativos de 

participação, de reconheci-

mento e de responsabiliza-

ção social.  

IE: 01 Estruturar plano de trabalho dos Comitês PCJ com pautas estratégicas de interesse dos setores que compõem os 

colegiados visando à atração de novos grupos de atores. 
2022 2025 A Comitês PCJ (CT-PL), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

IE: 02 Criar diretrizes para modelo que inclua reuniões presenciais e não presenciais das instâncias dos Comitês PCJ, 

aprimorando os mecanismos de incentivo existentes.  
2022 2023 P Comitês PCJ (CT-PL), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

IE: 03 Realizar ações periódicas para potencializar o reconhecimento e a divulgação dos trabalhos dos Comitês PCJ.  2023 2025 A Comitês PCJ (Diretoria), ASCOM/Agência das Bacias PCJ 
 

2. (O2) Desenvolver e dis-

seminar a gestão do conhe-

cimento e investir na capa-

citação dos participantes.  

IE: 01 Descentralizar atividades formativas sobre gestão de recursos hídricos, por meio de oferecimento em formato 

EaD ou semipresencial.  
2022 2025 A Comitês PCJ (CT-PL), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

IE: 02 Realizar atividades formativas sobre os Comitês PCJ e seu contexto de atuação, com gestores e formadores de 

opinião. 
2022 2025 P Comitês PCJ (CT-EA), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

IE: 03 Definir estratégias para a formação de novas lideranças para atuação junto às diversas instâncias dos Comitês 

PCJ. 
2022 2023 P Comitês PCJ (CT-EA), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

 

Tema 2: Aperfeiçoa-

mento da implementa-

ção dos instrumentos 

de gestão de recursos 

hídricos.   

3. (O3) Desenvolver e apri-

morar métodos de execução 

e monitoramento dos instru-

mentos de gestão. 

IE: 01 Aperfeiçoar indicadores para o monitoramento da efetividade dos instrumentos de gestão, alinhados com o 

Plano das Bacias PCJ.  
2022 2023 P 

Comitês PCJ (CT-PB, CT-OL e CT-MH), CSI/Agência das 

Bacias PCJ 

IE: 02 Criar estratégias para a avaliação da implementação dos instrumentos de gestão, envolvendo as câmaras técni-

cas dos Comitês PCJ, com foco no atendimento às ações e metas no Plano das Bacias. 
2022 2023 P 

Comitês PCJ (CT-PB, CT-OL e CT-MH), CSI/Agência das 

Bacias PCJ 

IE: 03 Revisar mecanismos e valores das Cobranças PCJ. 2022 2023 P Comitês PCJ(CT-PB), CF/Agência das Bacias PCJ 
 

4. (O4) Assegurar a efeti-

vidade operacional dos ins-

trumentos de gestão. 

IE: 01 Ampliar investimentos para o aprimoramento de ferramentas técnicas relacionadas à implementação dos instru-

mentos de gestão.  
2022 2025 A Comitês PCJ (CT-PL), CSI/Agência das Bacias PCJ 

IE: 02 Estruturar, na Agência das Bacias PCJ, equipe exclusiva para o acompanhamento da implementação e a revisão 

do Plano das Bacias PCJ, envolvendo as instâncias do Comitês PCJ.  
2024 2025 P CSI/Agência das Bacias PCJ 

IE: 03 Aperfeiçoar estratégias de comunicação e de acesso a informações como forma de contribuir para a efetividade 

operacional dos instrumentos. 
2022 2025 A 

Comitês PCJ (CT-PB, CT-OL e CT-MH), ASCOM/Agência  

das Bacias PCJ 
 

5. (O5) Fortalecer a inte-

gração entre os instrumen-

tos de gestão.  

IE: 01 Promover discussões entre os principais atores envolvidos, visando o estabelecimento de procedimentos para a 

integração.  
2024 2025 P 

Comitês PCJ (CT-PB, CT-OL e CT-MH), CSI/Agência das 

Bacias PCJ 

IE: 02 Definir, no âmbito da criação e revisão das políticas temáticas dos Comitês PCJ, estratégias para integração 

entre os instrumentos.  
2024 2025 P Comitês PCJ (CT-PL), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

IE: 03 Aprimorar o SSD-PCJ como ferramenta de integração entre instrumentos de gestão. 2022 2025 A 
Comitês PCJ (CT-MH e CT-PB), CSI/Agência das Bacias 

PCJ 
 

Tema 3: Melhoria con-

tínua do modelo de go-

vernança institucional.  

6. (O6) Assegurar os prin-

cípios e mecanismos de go-

vernança. 

IE: 01 Aperfeiçoar a gestão de resultados e de mecanismos de regulação e controle das atividades.  2022 2023 P Comitês PCJ (CT-PL), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

 

7. (O7) Potencializar a ca-

pacidade de inovação de 

processos de governança. 

IE: 01 Realizar estudos para avaliar e definir os processos que evidenciam e sustentam a transparência informativa, a 

equidade, a prevenção de conflitos, a prestação de contas e a gestão da responsabilidade, a imagem e a reputação dos 

Comitês PCJ.  

2023 2024 P Comitês PCJ (CT-PL), Diretoria/Agência das Bacias PCJ 

IE: 02 Aprimorar, por meio da atuação do GT-Integração da CT-PL, os processos de governança voltados para o forta-

lecimento e a integração das diversas instâncias dos Comitês PCJ, com ênfase nas câmaras técnicas.  
2022 2025 A Comitês PCJ (CT-PL), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

 

8. (O8) Fortalecer a comu-

nicação sobre o modelo 

com os públicos interessa-

dos. 

IE: 01 Incluir no Plano de Comunicação ações para explicitar os elementos do modelo de governança dos Comitês 

PCJ.  
2022 2025 A Comitês PCJ (CT-PL), ASCOM/Agência das Bacias PCJ 
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ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E PROCESSOS INTERNOS 

A perspectiva de Organização, Estrutura e Processos Internos indica as práticas para a melhoria contínua relacionadas à organização, à estrutura e aos processos internos em que necessitará centralizar esforços para potencializar seus resultados 

Temas Estratégicos Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicas 
Prazo  Tipo 

(Projeto ou 

Atividade) 

Responsáveis 
Início  Término  

 

Tema 4: Busca de atua-

ção integrada entre as ins-

tâncias internas e articu-

lada com demais atores 

dos sistemas de gerencia-

mento de recursos hídri-

cos. 

9. (O9) Consolidar o em-

poderamento das instâncias 

internas no âmbito da auto-

nomia funcional, adminis-

trativa e orçamentária.  

IE: 01 Garantir aporte financeiro para o orçamento das câmaras técnicas. 2022 2025  A Comitês PCJ (CT-PL), CSI/Agência das Bacias PCJ 

IE: 02 Aperfeiçoar a comunicação entre os membros dos Comitês PCJ e a Agência das Bacias PCJ em relação a  

solicitações e demandas da Secretaria Executiva.  
2022 2025  A 

Comitês PCJ (CT-PL), CASGRH/Agência das Bacias 

PCJ 

IE: 03 Intensificar as discussões entre as principais instâncias e atores envolvidos, visando o fortalecimento da to-

mada de decisão. 
2022 2025  A 

Comitês PCJ (CT-PL), CASGRH/Agência das Bacias 

PCJ 
 

10. (O10) Intensificar a 

comunicação, a integração 

e o entendimento entre as 

instâncias internas nas to-

madas de decisões. 

IE: O1 Utilizar a Newsletter como instrumento de divulgação e difusão das informações nas diversas instâncias dos 

Comitês PCJ. 
2022 2025  A Comitês PCJ(CT-PL), ASCOM/Agência das Bacias PCJ 

IE: 02 Reestruturar e atualizar o site dos Comitês PCJ.  2023 2024  P 
Comitês PCJ (Diretoria), CASGRH/Agência das Bacias 

PCJ 

IE: 03 Promover ações de Tecnologia da informação para melhoria de cadastro e ferramentas de comunicação.  2023 2024  P CASGRH, ASCOM, TI/Agência das Bacias PCJ 
 

11. (O11) Aperfeiçoar o 

intercâmbio de informações 

e conhecimento entre os 

atores dos sistemas de ge-

renciamento de recursos hí-

dricos. 

IE: 01 Aperfeiçoar a forma de comunicação das decisões dos plenários dos Comitês PCJ para os membros das câma-

ras técnicas.  
2022 2025  A Comitês PCJ (CTs), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

IE: O2 Reforçar a imagem institucional, as atribuições e atividades dos Comitês PCJ e suas instâncias, considerando a 

assertividade junto aos diversos públicos interessados.  
2022 2023  P 

Comitês PCJ (Diretoria), ASCOM/Agência das Bacias 

PCJ 

IE: 03 Implementar o plano de capacitação dos Comitês PCJ. 2022 2025  A 
Comitês PCJ (CT-PL), CASGRH/Agência das Bacias 

PCJ 
 

Tema 5: Operacionalizar 

o suporte administrativo 

junto as Câmaras Técni-

cas  

12. (O12) Elevar a capaci-

dade operacional e instru-

mentalizar a estrutura orga-

nizacional, proporcionando 

celeridade a suas ativida-

des. 

IE: O1 Implantar e operacionalizar o projeto Comitês PCJ digital.  2024 2025  P CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

IE: O2 Consolidar um modelo de reuniões presenciais e virtuais, em equilíbrio com as necessidades da instancias dos 

Comitês PCJ.   
2022 2025  A 

Comitês PCJ (CT-PL), CASGRH/Agência das Bacias 

PCJ 

IE: 03 Operacionalizar o suporte administrativo para as Câmaras Técnicas.  2022 2025  A CASGRH/Agência das Bacias PCJ 
 

13. (O13) Reunir e siste-

matizar ações, tecnologias e 

experiência acumulada pela 

expertise para lidar com 

eventos hidrológicos extre-

mos e suas consequências. 

IE: O1 Ampliar a divulgação de dados e informações sobre eventos hidrológicos gerenciados pela Sala de Situação 

PCJ.  
2022 2025  A 

Comitês PCJ (CT-MH, CT-ID), CSI/Agência das Bacias 

PCJ 

IE: O2 Realizar a difusão de tecnologias e práticas voltadas ao fortalecimento da resiliência a mudanças climáticas e 

eventos hidrológicos extremos. 
2022  2025   A 

Comitês PCJ (CT-MH, CT-ID), CSI/Agência das Bacias 

PCJ 

IE: 03 Assegurar recursos para promover o aperfeiçoamento e a manutenção da Sala de Situação PCJ. 2022 2025  A Comitês PCJ (CT-PL), CSI/Agência das Bacias PCJ 
 

Tema 6: Processos  

internos bem definidos, 

transparentes e ajustados 

às normas e marcos regu-

latórios aplicáveis. 

14. (O14) Aperfeiçoar e 

estabelecer processos nor-

mativos com suporte da tec-

nologia da informação. 

IE: O1 Desenvolver e implementar sistema automatizado de contagem de quórum e de votação, para as reuniões das 

diferentes instâncias dos Comitês PCJ.  
2024 2025  P CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

IE: O2 Desenvolver sistema automatizado para integrar banco de dados e sítios eletrônicos dos Comitês PCJ.  2024 2025  P CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

IE: 03 Aperfeiçoamento tecnológico e visual do sítio eletrônico dos Comitês PCJ. 2023 2024  P 
Comitês PCJ (Diretoria), CASGRH/Agência das Bacias 

PCJ 
 

15. (O15) Otimizar a efici-

ência dos processos integra-

dos finalísticos, de suporte 

e organizacionais de apoio 

à decisão e gestão. 

IE: O1 Aprimorar o gerenciamento e uso das principais ferramentas de suporte a decisão para o planejamento e ges-

tão de recursos hídricos. 
2023 2025  A 

Comitês PCJ(CT-PB, CT-RN, CT-Rural, CT-EA  e CT-

MH), CSI/Agência das Bacias PCJ, A. Amb/Agência das 

Bacias PCJ 

IE: O2 Identificar e integrar novas ferramentas que possam auxiliar nas tomadas de decisões, visando melhoria contí-

nua.  
2023 2025  A Comitês PCJ (CT-PL), Diretoria/Agência das Bacias PCJ 

IE: O3 Aprimorar a integração entre ferramentas de planejamento e gestão de recursos hídricos.  2023 2025  A Comitês PCJ (CT-PL), Diretoria/Agência das Bacias PCJ 
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SOCIEDADE E USUÁRIOS 

Perspectiva de Sociedade e Usuários, no topo, reconhece declaradamente a relevância estratégica do envolvimento dos públicos interessados nas tomadas de decisão relacionadas ao uso da água. 

Temas  Estratégicos Objetivos Estratégicos Iniciativas Estratégicas 
Prazo  Tipo 

(Projeto ou 

Atividade) 

Responsável  
Início  Término  

 

Tema 7: Envolvimento 

da sociedade na gestão 

dos recursos hídricos.  

16. (O16) Expandir e acu-

rar os canais e os meios de 

comunicação visando esti-

mular a colaboração da so-

ciedade no gerenciamento 

participativo de recursos hí-

dricos. 

IE: O1 Estimular o desenvolvimento de processos interativos entre os Comitês PCJ e a sociedade.  2022 2023 P Comitês PCJ (CT-EA),  ASCOM/Agência das Bacias PCJ 

IE: 02 Potencializar o plano de comunicação dos Comitês PCJ ampliando a sua visibilidade perante a sociedade. 2022 2025 A Comitês PCJ (CT-PL), ASCOM/Agência das Bacias PCJ 

IE: 03 Difundir de forma sistêmica e contínua o conhecimento sobre as problemáticas especificas dos Comitês PCJ. 2022 2025 A Comitês PCJ (CT-PL), ASCOM/Agência das Bacias PCJ 

 

17. (O17) Contribuir para 

o pleno exercício da cidada-

nia em relação à gestão dos 

recursos hídricos. 

IE: 01 Garantir a divulgação e o acesso à informação de forma transparente.  2022 2025 A CASGRH, ASCOM/Agência das Bacias PCJ 

IE: 02 Inovar a dinâmica cultural de participação e representação dos segmentos. 2022 2025 A Comitês PCJ (CT-EA), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

IE: 03 Fomentar a criação de políticas públicas voltadas para a participação da sociedade na gestão de recursos hídri-

cos.  
2022 2023 P Comitês PCJ (CT-EA), CASGRH/Agência das Bacias PCJ 

 

Tema 8: Promoção cons-

tante de diálogo e concili-

ação entre usuários de re-

cursos hídricos.  

18. (O18) Prover canais de 

comunicação acessíveis, 

permanentes e efetivos. 

IE: 01 Disseminar conhecimento sobre os Comitês PCJ e o sistema de gestão de recursos hídricos para todos os usuá-

rios de água.  
2022 2025 P Comitês PCJ (CT-EA), ASCOM/Agência das Bacias PCJ 

IE: 02 Garantir acesso à informação por meio de canais apropriados à diversidade de usuários.  2022 2025 A ASCOM/Agência das Bacias PCJ 

 

19. (O19) Contribuir de 

forma sistêmica e contínua 

para o ambiente harmônico 

na gestão de recursos hídri-

cos. 

IE: 01 Criar processos contínuos de comunicação entre os usuários de recursos hídricos. 2023 2025 P Comitês PCJ (CT-PL), ASCOM/Agência das Bacias PCJ 

IE: 02 Promover integração entre os usuários, com ações de reconhecimento com enfoque de benchmarking.  2023 2025 P Comitês PCJ (CT-PL), ASCOM/Agência das Bacias PCJ 

IE: 03 Promover o desenvolvimento de iniciativas tecnológicas de forma reaplicável em escala.  2022 2023 P Comitês PCJ (CT-PL), Diretoria/Agência das Bacias PCJ 

 


