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APRESENTAÇÃO 

O presente documento consiste no Relatório Síntese da Mobilização 

Social da Empresa Profill Engenharia e Ambiente S.A. para a 

execução técnica da ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS 

HÍDRICOS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DA ILHA 

GRANDE (PRH-BIG), pertencente à Região Hidrográfica I do Estado 

do Rio de Janeiro. 

O Relatório Síntese da Mobilização Social tem por base as atividades 

realizadas no período entre outubro de 2017 e abril de 2020, objeto 

deste relatório, em consonância com o que foi apresentado no Plano 

de Trabalho do PRH-BIG. 
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1. PLANEJAMENTO DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

O planejamento do processo de mobilização social do PRH-BIG é apresentado 

detalhadamente no Plano de Mobilização Social (PMS), sendo que neste é apresentado um 

quadro com a proposta dos eventos a serem realizados, também reproduzido a seguir (Quadro 

1.1), com o intuito de informar ao leitor do planejamento realizado ainda no início das atividades. 

Além dos eventos propostos no PMS e no quadro a seguir, foram realizadas diversas reuniões, 

que, junto aos eventos realizados, são apresentadas no capítulo 2. 
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Quadro 1.1 – Proposta das atividades e da agenda dos eventos. 

Fase do plano/produtos Atividade Quantitativo 
Zona de mobilização / onde 

ocorrerá 
Objetivos Público alvo Sugestão de dinâmicas 

Pré-diagnóstico  

Encontros Regionais  7 - Em todas  

- Informar e Sensibilizar a sociedade sobre o PRH-BIG 
- Incentivar a participação social no processo de elaboração do PRH-
BIG 
- Abrir canais de comunicação 
- Recolher, opiniões, demandas sociais em relação aos recursos 
hídricos (identificação de conflitos) 

População, lideranças 
comunitárias e 
convidados 

- Apresentação em linguagem adequada com mediação para 
perguntas e respostas 
- Distribuição de material com orientação para a participação   

Reuniões Informativas direcionadas a: 
Instituições Públicas e de representação 
classista ou setorial, ONGs, representantes 
dos legislativos e executivos. 

4 

- Monsuaba/Conceição de 
Jacareí 
- Angra dos Reis 
- Ilha Grande 
- Península de Paraty 

- Detalhar, tecnicamente o PRH-BIG 
- Trabalhar a importância do plano para o desenvolvimento local e 
regional, e sobre a importância da participação e articulação 
institucional. 

Direcionada a 
convidados  

- Apresentação com detalhes técnicos e diálogo com 
mediação.  

Reunião de alinhamento institucional 1 - A definir* 
- Aproximação institucional, recuperação e compatibilização da estrutura 
da matriz de articulação utilizada no ZEEC 

Convidados - Apresentação da matriz e discussão 

Diagnóstico   
Consultas públicas para fechamento de 
diagnóstico  

3 eventos 
- Angra dos Reis 
- Paraty 
- Ilha Grande 

- Retorno de resultados 
- Indicar compatibilidade e acréscimos entre os estudos (diagnóstico) 
para o PRH-BIG e os estudos realizados para o ZEEC 
- Críticas e contribuições ao Diagnóstico 
- Informar sobre os próximos passos 

Geral 

- Apresentação em linguagem adequada ao público. 
- Mediação  
- Recolhimento de contribuições orais e escritas (com 
elaboração de instrumento facilitador) 
- Disponibilidade do conteúdo e instrumento para colaboração 
on-line (definir tempo de permanência) 

Cenários Estratégicos Oficina de Construção de Cenários 
1 oficina  de 
atividades 
específicas 

- A definir  
- Elaboração de cenários socioeconômicos prospectivos identificando 
pressão ou não sobre os recursos hídricos 
- Projetar a necessidade de intervenções estruturais e não estruturais. 

GTA, Comitê e 
Convidados 

- Nota técnica conceitual 
- Panorama dos cenários para a RH-I (com participação) 

Metas e estratégias de 
implementação 

Mesas de diálogo 
4 reuniões 
setoriais 

- A definir  - Alternativas e soluções para os setores 
Convidados e 
representantes dos 
Setores Usuários 

- Atividade técnica: os problemas são apresentados, assim com 
as soluções possíveis os representantes setoriais fazem uma 
avaliação crítica 

Evento de Articulação Institucional 2 Reuniões - Angra dos Reis 
- Apresentação das interfaces entre as ações necessárias para a 
execução do PRH-BIG e os planos, programas e políticas públicas de 
outras esferas administrativas e institucionais 

Instituições públicas e 
privadas 

- Reunião de trabalho com apresentação de uma matriz de 
interfaces institucionais. 

Reunião encontro e pactuação de 
compromissos 

4 reuniões - A definir 
- Proposição de acordos e arranjos institucionais para evitar 
sobreposições e ao mesmo tempo otimizar os esforços para ação 
prática 

Nesse estágio do plano 
é esperado que a rede 
institucional já esteja 
constituída. Para esse 
fim, foram, além das 
duas reuniões 
especificas de 
articulação institucional, 
previstas mais reuniões 
e atividades no contra 
fluxo das reuniões 
prévias ao PRH-BIG 

- Atividades de pactuação com base na matriz de interfaces 
institucionais e na dinâmica definida coletivamente. 

Plano de Recursos Hídricos 
(consolidação) 

Encontros Regionais  

3 reuniões  - Angra dos Reis 

- Prioridades, visualização das metas, etc. GTA + Convidados 

- Técnica de priorização 

+ 1 de 
fechamento  

- Paraty 
- Consultora elabora resultados e apresenta previamente à 
reunião de fechamento 

Consultas públicas fase de pré-fechamento 
do PRH  

3 Eventos  
- Angra dos Reis 
- Paraty 
- Mais uma a definir 

- Publicização do PRH  
- Recolhimento de críticas e contribuições ao plano 

Geral + indicações 

- Apresentação em linguagem adequada ao público. 
- Mediação  
- Recolhimento de contribuições orais e escritos (com 
elaboração de instrumento facilitador_ 
- Disponibilidade do conteúdo e instrumento para colaboração 
on line (definir tempo de permanência) 

Evento de Retorno - pós consultas públicas 1 Evento  - A definir - Colher subsídios para o PRH-BIG Geral + Convidados Apresentação  

Fonte: Plano de Mobilização Social do PRH-BIG. 
* Por tratar-se de uma reunião cujo escopo transcende a RH-I, o local pode ser inclusive fora da bacia, a ser definido. 
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2. EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS 

A seguir é apresentada uma síntese de todos os eventos e reuniões realizadas divididas 

por trimestres da elaboração do PRH-BIG. 

1.1. TRIMESTRE 1 – OUTUBRO/17 A JANEIRO/18 

 Reunião Inea-CBH (09 e 10/10/2017) 

No dia 9 de outubro de 2017 foi realizada a primeira reunião entre a equipe da Profill, o 

Inea e o CBH, em que foi apresentada a experiência e equipe da Profill, e planos, em termos 

gerais, para a elaboração do PRH. No dia 10 de outubro de 2017 foi realizada uma apresentação 

em que foram abordados os conceitos, diretrizes e etapas de elaboração. Também foram 

apresentadas as próximas etapas para o Plano. 

 Primeira Reunião do GTA (31/10/2017) 

Em 31 de outubro de 2017 foi realizada uma reunião com os membros do GTA, onde foram, 

novamente, abordados os conceitos, diretrizes e etapas de elaboração do Planos. Também 

tratados os temas estratégicos do estudo e apresentadas versões preliminares de fluxos de 

trabalho e cronograma. 

 Evento de Lançamento (21/11/2017) 

Foi realizado o Evento de Lançamento do Plano no dia 21 de novembro de 2017, na Casa 

da Cultura de Paraty. Nesse evento foram apresentados os objetivos do plano, ressaltada a 

importância da participação da sociedade durante todo o processo de elaboração, esclarecidas 

as etapas e atividades a serem desenvolvidas. Também foram reforçadas as estratégias de 

articulação entre os diversos atores e instrumentos. 

 Campo de reconhecimento (11, 12, 13 e 14/12/2017) 

Durante os dias 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2017 a equipe da Profill realizou atividades 

de reconhecimento na área da RH-I. Foram visitados pontos mais significativos com o objetivo 

de ampliar o conhecimento da equipe acerca dos ambientes existentes e das condições do 

Recursos Hídricos da região. A atividade é objeto de descrição de um dos capítulos do RD01 e 

de uma descrição detalhada que se encontra em anexo ao relatório. 

 Oficina de Mobilização Social (09/01/2018) 

Com o objetivo de resgatar o acúmulo de experiências participativas, reconhecer os pontos 

fortes e fracos das experiências, apurar os modelos de comunicação com melhor funcionamento 

na região e definir os objetivos e justificativas da ampliação da participação social, foi realizada 
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uma oficina com o Comitê, o GTA e a Câmara Técnica de Comunicação e Mobilização Social, 

no dia 9 de janeiro de 2018. 

1.2. TRIMESTRE 2 – FEVEREIRO/18 A ABRIL/18 

 Segunda reunião do GTA (28/03/2018) 

A segunda reunião entre o GTA e a Profill teve como objetivo apresentar o andamento dos 

trabalhos e os produtos entregues: Relatório da Base de Dados (RBD), Uso do Solo (RD-03) e 

Plano de Mobilização Social (PMS). 

 39ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-BIG (04/04/2018) 

Foram apresentados à Plenária do CBH-BIG, no dia 04/04, os relatórios RBD, RD03 e 

PMS, a NT-UHPs e o relatório do campo. 

 Terceira reunião do GTA (24/04/2018) 

A reunião teve como objetivo a apresentação de três produtos para o GTA: O Relatório de 

Caracterização Física e Biótica (RD01), o Relatório das Análises Qualiquantitativas (RAQ01) e o 

Plano de Comunicação Social (PCS). 

1.3. TRIMESTRE 3 – MAIO/18 A JULHO/18 

 Quarta reunião do GTA (24/05/2018) 

A quarta reunião do GTA teve como objetivo apresentar o andamento dos trabalhos e os 

produtos RD02, RD04 e RD05, e discutir o andamento de alguns dos relatórios pregressos, em 

processo de revisão na data da reunião: PCS, RD01, RAQ00. 

Também foi objeto de discussão da reunião a Nota Técnica das UHPs, o RD03 e o PMS, 

que na data da reunião já haviam passado por revisões do GTA. Nesta reunião o GTA também 

requisitou a mudança dos limites de algumas UHPs. 

Nesta reunião foram pactuados novos prazos para o GTA avaliar os relatórios, passando 

para 27 dias (7 dias antes das reuniões + 10 dias após, para a primeira revisão + 10 dias para a 

segunda revisão). 

Maiores detalhes estão descritos no Relato da quarta reunião GTA (24/05). 

 40ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-BIG (06/06/2018) 

Foram apresentados à Plenária do CBH-BIG, no dia 06/06, os relatórios RAQ00 e PCS. 

 Quinta reunião do GTA (21/06/2018) 

A quinta reunião do GTA teve como objetivo combinar uma série de encaminhamentos a 
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respeito de questões pendentes no processo de elaboração do PRH-BIG, sem a apresentação 

de produtos específicos.  

Nessa reunião foi definido: 

o O novo logo do Plano; 

o Modificação das UHPs 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, conforme pedido do GTA; 

o Fluxo de aprovação dos produtos; 

o Alterações das entregas dos produtos, ocasionadas pelas modificações das UHPs. 

Maiores detalhes estão descritos no Relato da quinta reunião GTA (21/06). 

 Sexta reunião do GTA (18/07/2018) 

A sexta reunião do GTA teve como objetivo principal a apresentação, discussão e 

fechamento do cronograma do processo de mobilização social, sem apresentação de produtos 

específicos. Além disso, foi apresentada pela Profill a condição das revisões dos relatórios, e 

previsão de entrega dos mesmos. Ao final, foi discutida e definida a pauta da Plenária do dia 

08/08. 

Maiores detalhes estão descritos no Relato da sexta reunião GTA (18/07). 

1.4. TRIMESTRE 4 – AGOSTO/18 A OUTUBRO/18 

 41ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-BIG (08/08/2018) 

Foram apresentados à Planária do CBH-BIG o cronograma do Plano de Mobilização Social, 

o detalhamento da primeira rodada de eventos e a situação dos seguintes produtos: RD01, 

RD02, RD03, RD04, RD05, RD06, RD07, RD08, RD09, RAQ, PCS e PMS. 

 Eventos Regionais (27 a 31/08/2018) 

Foram realizados seis encontros regionais, nas datas, horários e locais listados abaixo: 

o 27/08/18 às 15hs: UFF – Jacuecanga (Angra dos Reis) 

o 28/08/18 às 10hs: CEFET/RJ – Parque Mambucaba (Angra dos Reis) 

o 28/08/18 às 18hs: Casa da Cultura (Paraty) 

o 29/08/18 às 18hs: Escolinha do Patrimônio (Paraty) 

o 30/08/18 às 10hs: CEA – Centro de Estudos Ambientais (Angra dos Reis) 

o 31/08/18 às 15hs: Parque Estadual da Ilha Grande – Vila do Abraão (Angra dos 

Reis) 

Nesses encontros foram abordados o arranjo institucional do PRH-BIG, as políticas 

nacional e estadual de recursos hídricos e conceitos ligados a gestão dos recursos hídricos na 
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RH-I. 

 Sétima reunião GTA (11/09/2018) 

Na sétima reunião do GTA foram apresentados os resultados preliminares dos produtos 

RD07 e RD08, resultados preliminares dos eventos regionais, avaliação dos eventos, a situação 

dos demais produtos. Também foram prestados alguns esclarecimentos acerca do contrato de 

monitoramento e a situação da preparação para os próximos encontros. 

 Encontros Institucionais (09 a 11/10/2018) 

Foram realizados dois encontros regionais, nas datas, horários e locais listados abaixo: 

o 09/10 às 15:00 h: Centro de Estudos Ambientais (CEA). Angra dos Reis. 

o 11/10 às 09:30 h: Câmara Municipal de Paraty. Paraty. 

Nesses encontros foram apresentados o arranjo institucional do PRH-BIG, as políticas 

nacional e estadual de recursos hídricos e aspectos conceituais que importavam à conversação 

que foi utilizada nos eventos  

 Oitava reunião GTA (10/10/2018) 

Nessa reunião foram apresentados os resultados preliminares do diagnóstico das 

disponibilidades hídricas qualiquantitativas, relatada o andamento do processo de mobilização, 

especialmente acerca dos encontros institucionais e também foi relatada a situação da 

campanha de monitoramento. 

 42ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-BIG (10/10/2018) 

Nessa reunião foram apresentados os relatórios RD04 (Relatório sobre os Aspectos Legais 

e Institucionais dos Recursos Hídricos) e RD05 (Relatório sobre Políticas, Planos, Programas e 

Projetos Setoriais que incidem sobre a Gestão dos Recursos Hídricos na RH-I). 

1.5. TRIMESTRE 5 – NOVEMBRO/18 A JANEIRO/19 

 9ª Reunião do GTA (13/11/2018): 

Foram apresentados ao GTA os resultados preliminares das seguintes atividades: 

o Disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas: foram apresentados os 

resultados preliminares que deverão, incluindo as contribuições advindas da 

avaliação do GTA e Inea, compor o RD07; 

o Relato da 1ª campanha de coletas para a qualidade da água e medição de vazões: 

apresentando os métodos utilizados para as medições e os resultados obtidos; 

o Demandas hídricas: foram apresentados os resultados do diagnóstico preliminar 
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das demandas, ainda aguardando a consolidação de parte das informações; 

o Relato da mobilização para os encontros de diagnóstico: foram apresentados os 

quantitativos de materiais produzidos a serem utilizados e a dinâmica a ser 

aplicada. 

o Situação dos produtos: breve relato da situação dos produtos. 

 Reuniões Públicas de Diagnóstico (10, 11 e 13/12/2018): 

Foram realizadas três reuniões públicas de diagnóstico para a qualificação dos resultados 

obtidos. Nessas reuniões foram validados e qualificados os conteúdos dos relatórios de 

diagnóstico. 

o 10/12/2019 - Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) - Conceição do 

Jacareí - Mangaratiba; 

o 11/12/2019 - Centro de Estudos Ambientais (CEA) - Angra dos Reis; 

o 13/12/2019 - Casa de Cultura de Paraty - Paraty. 

 43ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-BIG (12/12/2018): 

Nesta reunião foram apresentados os resultados preliminares para as Disponibilidades 

Hídricas Qualiquantitativas, objeto do RD07, e o relato do processo de mobilização social para 

os eventos de Diagnóstico. 

1.6. TRIMESTRE 6 – FEVEREIRO/19 A ABRIL/19 

 44ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-BIG (07/02/2019) 

Em reunião realizada no auditório da Superintendência do INEA (SUPBIG INEA), no turno 

da manhã, foram apresentados ao CBH-BIG: 

o Os resultados e relatos das oficinas de divulgação e validação do diagnóstico, 

incluindo os quantitativos de participantes e resultados mais relevantes das 

dinâmicas; 

o O cronograma de eventos e produtos planejados para 2019, que ainda seria 

debatido com GTA no turno da tarde. 

 10ª Reunião do GTA (07/02/2019): 

Em reunião realizada no auditório da SUPBIG INEA, no turno da tarde, foram apresentados 

ao CBH-BIG: 

o Os resultados e relatos das oficinas de divulgação e validação do diagnóstico, 

incluindo os quantitativos de participantes e resultados mais relevantes das 
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dinâmicas; 

o Um resumo dos resultados da primeira campanha de amostragem de 

qualiquantitativa das águas, acompanhada do relato das dificuldades encontradas 

e de uma proposta de alteração em um dos pontos da rede (proposta aceita pelo 

GTA); 

o Os resultados da disponibilidade para a Baía da Ilha Grande, complementando 

resultados já apresentados em outras reuniões; 

o O cronograma de eventos e produtos planejados para 2019, que ainda seria 

debatido com GTA no turno da tarde. 

 Oficina de cenários (17/03/2019): 

Em oficina realizada no Hotel do Bosque, no turno da manhã, iniciou com uma introdução, 

que apresentou o momento em que o Plano se encontra no contexto de seu desenvolvimento 

completo e os seguintes tópicos: 

o Propósitos da oficina; 

o Variáveis consideradas e seu comportamento nos últimos anos; 

 Valor Adicionado Bruto – VAB da agropecuária, 2002-2016; 

 Valor Adicionado Bruto – VAB da indústria, 2002-2016; 

 Valor Adicionado Bruto – VAB dos Serviços (excluindo os que se inserem no 

VAB da Administração Pública), 2002-2016; 

 Valor Adicionado Bruto – VAB da Administração Pública (administração, 

defesa, educação e saúde públicas e seguridade social), 2002-2016; 

 População urbana, 2000-2018; 

 População rural, 2000-2018; 

 Área irrigada, informadas no Censo Agropecuário 2006, Estimativa da ANA, 

2015 e Censo Agropecuário 2017; 

 Demanda hídrica animal estimada de acordo com coeficientes técnicos, 2000-

2017. 

o Tendências observadas 

o Conclusões sobre a análise das variáveis; 

o Questões relevantes. 

Por fim, foi realizada uma discussão entre os presentes sobre a apresentação realizada e 

sobre outros aspectos que surgiram ao longo do diálogo. 

 Mesas de diálogo setoriais (25 e 26/04/2019): 
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Foram realizados quatro eventos em dois dias, divididos por setores econômicos: 

o Agricultura, pesca e aquicultura, dia 25/04, pela manhã, na sede da associação de 

produtores rurais de Mambucaba; 

o Turismo e lazer, dia 25/04, na parte da tarde, na sede da APA Cairuçu; 

o Saneamento, dia 26/04, pela manhã, na Superintendência da Baía da Ilha Grande 

(Inea); 

o Geração de energia, indústria e mineração, dia 26/04, ne parte da tarde, também 

na Superintendência da Baía da Ilha Grande (Inea). 

Em todos os eventos foi realizada uma apresentação para contextualizar os presentes 

sobre o processo de elaboração do Plano e em que momento do desenvolvimento desse 

estamos. Após a apresentação os participantes eram orientados pelos moderadores a avaliar 

soluções propostas para problemas identificados e, também, a contribuir com mais soluções e 

problemas. 

1.7. TRIMESTRE 7 – MAIO/19 A JULHO/19 

 11ª Reunião do GTA (08/05/2019): 

Em reunião realizada no auditório da Superintendência do INEA (SUPBIG INEA), no turno 

da manhã, foram apresentados ao CBH-BIG: 

o Os resultados e relatos das Mesas de Diálogos Setoriais, incluindo os quantitativos 

de participantes e resultados mais relevantes das dinâmicas, sendo apresentadas 

fotos de momentos e os resultados que seriam utilizados nos Eventos de 

Articulação Institucional; 

o Situação de entrega dos produtos RD09, RD10 e RCE, e sobre o atendimento aos 

pareceres do GTA e INEA para os relatórios de diagnóstico da disponibilidade 

hídrica (RD07) e de demanda (RD08); 

o Situação dos produtos relacionados às campanhas de amostragem 

qualiquantitativa das águas, onde foram explicitadas preocupações por parte do 

GTA e INEA com os resultados obtidos, sendo explicadas pela Profill as dificuldades 

enfrentadas quando da execução dos trabalhos contratados anteriormente, e 

relatada a troca de laboratório para uma próxima campanha; 

o O cronograma de eventos e produtos planejados para as próximas semanas. 

 Encontros de Articulação Institucional (08 e 10/05/2019): 

Em encontros realizados nos turnos da manhã do dia 08, na Defesa Civil de Angra dos 

Reis, e no dia 10, na Casa de Cultura de Paraty, foram apresentados às instituições envolvidas 



 

13/16 

no PRH-BIG: 

o O arranjo institucional do PRH-BIG, explicitando a relação com o comitê de bacias; 

o As etapas de um plano de bacia, as diretrizes do PRH-BIG e desenvolvimento dos 

aspectos técnicos e do processo de participação social. 

o Proposta uma dinâmica em grupos, com a avaliação das interfaces entre os 

programas e as iniciativas identificadas na RH-I, complementação das interfaces 

pré-identificadas, e contribuições gerais. 

 45ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-BIG (06/06/2019): 

Em reunião realizada no auditório da Superintendência do INEA (SUPBIG INEA), no turno 

da manhã, foram apresentados ao CBH-BIG: 

o Os resultados e relatos das Mesas de Diálogos Setoriais e dos Encontros de 

Articulação, incluindo os quantitativos de participantes e resultados mais relevantes 

das dinâmicas; 

o O andamento dos trabalhos, com a situação dos produtos, e o cronograma de 

eventos planejados para 2019. 

 Oficina RPPEI (17/06/2019 e 08/07/2019): 

Em oficina realizada no INEA, no dia 17/06, para o INEA e na sede da ESEC Tamoios, no 

turno da tarde do dia 08/07 para o GTA, foram realizadas as avaliações da estrutura geral do 

plano, com a apresentação dos seguintes tópicos: 

o Processo de elaboração, conceitos gerais e estrutura geral do plano; 

o Mobilização realizada nas Mesas de Diálogo e resultados dos Eventos de 

Articulação Institucional; 

o Relação dos programas, subprogramas e ações estabelecidas para o plano; 

o Discussão da estrutura do plano do programa de aprimoramento dos instrumentos 

de gestão; 

o Hierarquização dos programas propostos utilizando a metodologia GUT. 

 Encontros Regionais (29 e 30/07/2019): 

Foram realizados três encontros em dois dias, divididos por município, sendo realizado no 

dia 29 no auditório da Superintendência do INEA (SUPBIG INEA) o encontro de Angra dos Reis, 

no dia 30 no turno da manhã na Associação dos Produtores Rurais de Mambucaba, em Angra 

dos Reis, e no turno da tarde na APA Cairuçu, em Paraty. Foram apresentados para os membros 

do CBH e convidados os seguintes tópicos: 
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o Resgate do processo de participação; 

o Resultados das Mesas de Diálogo e do diagnóstico; 

o Os subprogramas detalhados, com leitura crítica e debate dos programas e 

subprogramas; 

o Realização de dinâmica de priorização dos programas e subprogramas através da 

técnica GUT; 

1.8. TRIMESTRE 8 – AGOSTO/19 A OUTUBRO/19 

 Encontros de Pactuação (01 e 02/08/2019): 

Foram realizados dois eventos em dois dias: 

Na etapa de abertura foi realizada, além da saudação inicial aos presentes, uma breve 

explanação sobre o que estava planejado para os momentos seguintes e sobre os objetivos 

daquele encontro. Na etapa seguinte foi realizado um resgate de todo o processo de participação 

e de elaboração do PRH-BIG até então como forma de contextualizar os presentes. Outra etapa, 

de 15 minutos, foi dedicada ao resgate mais detalhado dos resultados dos eventos de articulação 

institucional e das relações entre esses e os resultados dos relatórios de diagnóstico sobre a 

matriz institucional da RH-I, buscando demostrar os elementos principais utilizados para compor 

a rede institucional e como ela se coloca frente ao programa de ações. Em uma outra etapa foi 

apresentado o papel proposto para cada instituição na implementação do PRH-BIG, seguida de 

um longo momento de conversa sobre esses papeis das instituições com duração prevista de 1 

h e 15 min. Por fim, uma etapa de fechamento em que foram indicados aos participantes os 

próximos passos do PRH. 

 Décima segunda reunião do GTA (07/08/2019): 

Nessa reunião do GTA foram abordados os seguintes temas: 

o Andamento dos trabalhos; 

o Relato dos eventos: Encontros Regionais e Encontros de Pactuação; 

o Resultados do Balanço Hídrico - RD09; e 

o Resultados do Relatório de Cenários Estratégicos - RCE. 

 Plenária do CBH-BIG (08/08/2019): 

Nessa reunião plenária do CBH-BIG foram abordados os seguintes temas sobre o CBH-

BIG: 

o Andamento dos trabalhos; 

o Relato de eventos; Encontros Regionais e Encontros de Pactuação; e 
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o Próximos passos na elaboração do PRH-BIG. 

 Plenária do CBH-BIG: 

Nessa reunião plenária do CBH-BIG foi realizada a priorização dos subprogramas do PRH-

BIG e foi incorporada à priorização uma lista de subprogramas que serão abordados como “foco” 

de atuação do CBH-BIG na implementação do Plano. 

 Décima terceira reunião do GTA (10/10/2019): 

Nessa reunião do GTA foram abordados os seguintes temas: 

o Andamento dos trabalhos; 

o Atendimento aos pareceres do RD09, RAQ03 e do RCE; 

o Programação para as consultas públicas do Plano de Ações; e 

o Estratégia de finalização do Plano. 

 Plenária do CERHI (16/10/2019): 

Foi realizada uma apresentação sobre o andamento do PRH-BIG na reunião do CERHI por 

representante do CBH-BIG e com apoio da Equipe da Profill e Inea na resposta de 

questionamentos. 

1.9. TRIMESTRE 9 – NOVEMBRO/19 A JANEIRO/20 

 Consultas pré-fechamento do PRH-BIG (05 a 08/11/2019): 

Foram realizados 3 eventos: No dia 05/11, em Mangaratiba; no dia 06/11, em Angra dos 

Reis; e no dia 07/11, em Paraty. 

Nesses eventos foi apresentado o Plano de Ações do PRH-BIG, iniciando por uma 

conceituação do que é um Plano de Bacia e quais seus objetivos, seguido pelo resgate do 

processo de elaboração do PRH-BIG. Em seguida foi realizada uma leitura crítica do Plano de 

ações e após a colheita de contribuições ao Plano de Ações e à Estratégia de Implementação. 

 Décima quarta reunião do GTA (06/12/2019): 

Nessa reunião do GTA foram abordados os seguintes temas: 

o Conteúdo da apresentação da Plenária do CBH-BIG; 

o Resultados da Revisão das ETEs; e 

o Cronograma de entrega dos relatórios finais. 

 Plenária do CBH-BIG (06/12/2019): 

Nessa plenária foi realizada uma apresentação completa do PRH-BIG, incluindo o Plano 
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Ações, já incorporando os resultados das consultas públicas. Essa apresentação foi gravada em 

vídeo e deve ficar como material de divulgação e formação para o CBH-BIG. Ao final da 

apresentação o conteúdo do PRH-BIG foi aprovado pela plenária do CBH-BIG, restando apenas 

a compilação dos resultados para a apresentação nos relatórios finais do Plano. 

 Décima quinta reunião do GTA (23/01/2019): 

Nessa reunião do GTA foram abordados os seguintes temas: 

o Andamento dos trabalhos; 

o Atendimento aos ajustes para os relatórios: RD10, RCE, RPPEI, RPRH, RS e RG; 

e 

o Cronograma de finalização dos produtos. 

1.10. TRIMESTRE 10 – FEVEREIRO/20 A ABRIL/20 

 Décima sexta reunião do GTA (04/03/2020): 

Nessa reunião do GTA foram abordados os seguintes temas: 

o Atendimento aos ajustes para os relatórios: RD10, RCE, RPPEI, RPRH, RS e RG; 

e 

o Cronograma de finalização dos produtos. 

 Plenária do CBH-BIG (04/03/2020): 

Nessa foi realizado o lançamento das versões de lançamento dos relatórios finais do PRH-

BIG, a saber: RPRH, RS e RG. 

 




