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Descrição do projeto
Justificativa
A proposta deste Projeto Conexão Água: "Gestão de Comunicação e Rede Digital para a
Governança e Sustentabilidade" consiste na continuidade do Projeto Qualidade da Água, com
a inclusão de novos objetivos. O Projeto Qualidade da Água foi concebido no primeiro
trimestre de 2013, estruturado no primeiro trimestre de 2014 e entrou em execução em
janeiro de 2015 pelo MPF (Portaria PGR/MPF nº 40, de 19 de janeiro de 2015).
Alguns dos principais pressupostos do Projeto Conexão Água são:
- Cenário de degradação da qualidade das águas e comprometimento de seus usos e a Crise
Hídrica no Brasil (ápice 2013-2015);
- Necessidade de maior articulação institucional e implantação dos instrumentos de política
de recursos hídricos, de saneamento, de meio ambiente e de saúde;
- Necessidade de maior transparência na gestão hídrica, de saneamento e de saúde pública
relacionada com as questões de gerenciamento destes aspectos correlacionados;
- Atenção às doenças de veiculação hídrica de curto, médio e longo prazos, relacionadas à
qualidade de água (câncer, distúrbios hormonais, surtos e doenças epidemiológicas);
- Deficiências na transparência das informações sobre qualidade da água;
- Necessidade de facilitação do acesso a informações sobre águas e monitoramento de
qualidade em sistemas integrados para um controle social;
- Atuação de forma proativa com as instituições públicas e empresariais na melhoria e
integração efetiva dos dados de monitoramento de qualidade da água nos diversos órgãos
oficiais de controle e gestão;
- Concepção de estratégias articuladoras públicas e empresariais para a superação de
desafios, potencializando as oportunidades de melhoria da qualidade e quantidade das
águas;
- Incentivo permanente de uma rede crescente de colaboradores iniciada com o Projeto
Qualidade de Água (PQA) formada por diversos especialistas das áreas de recursos hídricos,
saneamento, saúde, meio ambiente, urbana, comunicação, tecnologia da informação, gestão
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Gerente do projeto:

e facilitação de processos, no âmbito privado, público, internacional e nacional;
- Ampliação da utilização do Boletim das Águas, produto do PQA, pelos membros do
Ministério Público e membros externos, bem como ampliação de seu conteúdo e necessidade
de aprimoramento de seu papel estratégico articulando-o a novas ferramentas de tecnologia
da informação e transparência;
- Demanda pelo desenvolvimento de ferramentas inovadoras para gerar obrigações públicas e
privadas implementando e aprimorando a legislação das águas;
- Integração entre práticas de preservação ambiental e melhoria da qualidade e quantidade
das águas, sendo as mesmas interdependentes e fundamentais em Políticas Públicas e
iniciativas privadas;
- Importância do incentivo e apoio à atuação do Ministério Público de forma articulada por
bacia hidrográfica com planejamento estratégico para a melhoria da qualidade das águas.

Com efeito, as reuniões realizadas no Projeto Qualidade da Água demonstraram a
necessidade de desenvolver, implementar e operar ferramentas eficientes de comunicação e
de tecnologia da informação para apoiar a articulação profícua dos diferentes stakeholders,
voltada à melhoria da qualidade da água e da saúde pública, à despoluição de cursos d'água e
de mananciais de abastecimento e transparência e eficiência dos monitoramentos de
qualidade da água, fornecendo metodologias e subsídios técnicos e científicos à tomada de
decisão, além de facilitar o acesso às informações e mobilizar a sociedade civil para um
efetivo controle social dos riscos socioambientais envolvidos na governança da água,
mediante cruzamento de dados e informações sobre qualidade da água, no Portal Digital
Conexão Água do MPF.
A atuação para quaisquer mudanças efetivas neste cenário visando à prevenção ou
remediação encontra-se ainda desarticulada e deficiente, sem transparência e estratégias de
planejamento e de gestão integrada. A Lei das Águas (Lei Federal n. 9.433/1997) prevê que o
sistema de gestão das águas é participativo e articulado, porém a realidade é que a grande
maioria dos Comitês de Bacias encontram-se desprovidos de Planos de Bacias que definam
seus objetivos e metas progressivas de qualidade das águas, com medidas de integridade
proativas e de gestão integrada. Em grande parte, isto se deve a um distanciamento e
desarticulação de setores da sociedade civil em torno do tema por falta de planejamento
estratégico, transparência e boa governança.
O acesso à informação sobre as águas é obrigação legal (Lei Federal n. 12.527/2011 e leis
específicas das águas, ambientais e de saneamento), e isto vale para os usuários, prestadores
de serviços de saneamento e gestores. Sem transparência não existe capacidade real de
participação e apoio efetivo à tomada de decisão. Atualmente, o acesso à informação é um
dos maiores desafios da gestão das águas. Quando há informações, muitas vezes estão estas
dispersas e desconectadas.
A sociedade, por seus diversos setores, produz informação e atividades profícuas, a exemplo
de diversos estudos e iniciativas de boas práticas, apresentados em reuniões e eventos do
Projeto Qualidade da Água em prol do controle do risco à saúde e ao ambiente, que muitas
vezes permanecem retidas apenas no âmbito de cada um desses setores, de forma isolada e
contraproducente.
A partir das contribuições dos parceiros voluntários (pro bono) do Projeto Qualidade da Água
apresentadas nas mais de 100 reuniões técnicas realizadas ao longo do projeto, percebeu-se
a necessidade de utilizar ferramentas de boa gestão da comunicação e de rede digital, que se
prestem a fornecer aporte de ideias e metodologias à sociedade para implementar e fortalecer
devidas medidas de integridade de forma proativa, dando marcha às demandas de
compliance não apenas na área privada, mas em especial no setor público, em contínua
articulação e transparência, com facilitação de acesso aos dados, a partir de boa gestão de
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Com a evolução do Projeto Qualidade da Água e contribuições recebidas surgiu a necessidade
de desenvolver o Projeto Conexão Água: "Gestão de Comunicação e Rede Digital para a
Governança e Sustentabilidade", mantido o desenvolvimento da metodologia e dos produtos
do Projeto Qualidade da Água.

tecnologia da informação e da comunicação. Nasceu assim o Projeto Conexão Água: "Gestão
de Comunicação e Rede Digital para a Governança e Sustentabilidade".
A gestão da Comunicação e o portal digital de acesso a informações propostas no Projeto
Conexão Água visam a conectar iniciativas de boas práticas socioambientais e a dar
aplicabilidade a estudos acadêmicos.

Já se têm resultados positivos dessa articulação do Ministério Público com os demais setores
da sociedade, em profícua união de esforços de colaboradores externos e parceiros, sem
ônus financeiro ao MPF, a exemplo dos frutos já colhidos na revisão da Portaria de
Potabilidade do Ministério da Saúde que definirá, em 2018, os parâmetros obrigatórios para
que a água seja considerada segura e com a abertura de dados e informações brutas sobre
monitoramento de qualidade da água do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da
Água para Consumo Humano (SISÁGUA). Somem-se a tudo isso o aporte de diagnósticos,
alternativas e soluções para uma Política Nacional de Reúso da Água, em programa de
articulação interinstitucional do Ministério das Cidades.
O Projeto Conexão Água visa também a potencializar a boa utilização das informações,
disponibilizando-as de forma adequada e facilitada à sociedade e incentivar a elaboração de
Planos de Ações Estratégicas por Bacia Hidrográfica por meio de análises de riscos e
oportunidades, com apoio e participação de representativos setores da sociedade civil e
formação de uma comissão consultiva com representação de membros de outros segmentos
para formar um canal de comunicação com os atores envolvidos no tema e criar um inovador
espaço facilitador de medidas de integridade e de boa governança da água, integrada com
políticas públicas para a sustentabilidade.
O Projeto Conexão Água lançou 1ª fase do novo portal de acesso a dados para apoiar a
gestão integrada das águas com diversos indicadores, visando a suprir a atual falta de
transparência e de eficiente controle de riscos. Ademais, o compartilhamento das
informações aproxima a sociedade dos objetivos de desenvolvimento sustentável, numa boa
governança que promove o compliance na Administração Pública e incentiva o
desenvolvimento de estratégias locais de governança participativa.
Outros produtos e atividades realizadas pelo Projeto:
(a) Artigo que esclarece o conceito, a justificativa, a metodologia e os objetivos dos Projetos
Qualidade da Água e Conexão Água, intitulado "Ministério Público Resolutivo: Projeto
Qualidade da Água e Projeto Conexão Água": publicado na Revista Ministério Público e
Sustentabilidade: O Direito das Presentes e Futuras Gerações do CNMP-Conselho Nacional do
Ministério Público, 08-9-2017 (http://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/artigoscientificos/2017/03-ministerio-publico-resolutivo-projeto-qualidade-da-agua-e-projetoconexao-agua.pdf);
(b) Relatório de atividades do Segundo Semestre de 2017 do Projeto Conexão Água (http:
//conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/documentos-do-projeto/conexao-agua/04-2017-2sem2-relatorio-atividades.pdf ).
Os principais objetivos gerais do Projeto Conexão Água estão descritos abaixo:
- Continuar na articulação entre os gestores, os prestadores de serviços de saneamento e de
saúde, a sociedade civil e empresarial, o Ministério Público, os instrumentos de recursos
hídricos e ambientais e de sustentabilidade para a melhoria de gestão da qualidade da água;
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O Projeto Conexão Água propõe-se ainda a funcionar como um repositório facilitador de
compartilhamento de ideias e resultados de projetos afins por ele incentivados, contribuindo
efetivamente ao controle do risco e à participação capacitada do Ministério Público em
políticas públicas ambientais e de gestão de recursos hídricos, à luz de importantes
indicadores, como o da saúde, do desenvolvimento sustentável, da melhor tecnologia
aplicável e de efetivo controle de riscos.

Os principais produtos previstos do Projeto Conexão Água: Gestão de Comunicação e Rede
Digital para a Governança e Sustentabilidade são:
- Dar continuidade ao Projeto do Diagnóstico da situação qualitativa e institucional, com o
levantamento de programas, projetos, políticas e legislações de gestão das águas;
- Dar continuidade aos programas de Benchmarking na busca e troca de experiências bem
sucedidas nacionais e internacionais;
- Dar continuidade às Reuniões Técnicas visando à articulação institucional colaborativa de
projetos e experiências com a participação interdisciplinar;
- Dar continuidade às edições do Boletim das Águas com a publicação de artigos e
documentos relacionados com os assuntos do Projeto Conexão Água e de interesse dos
membros do Ministério Público;
- Dar continuidade à implementação do Manual de Atuação pela Melhoria da Qualidade das
Águas com Guias de Orientação Técnica para a atuação do Ministério Público, programas e
cursos de capacitação a distância;
- Criação de Novo Portal Digital do Projeto Conexão Água com ferramentas de TI-Tecnologia
de Informação (1ª fase lançada);
- Promover e instrumentalizar as estratégias de atuação do Ministério Público por Bacia
Hidrográfica, utilizando o Boletim das Águas, o Manual e o Portal.
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- Melhoria da qualidade e quantidade da água e aperfeiçoamento da gestão;
- Visar à garantia da saúde pública e da segurança hídrica por meio de efetiva transparência e
do incentivo a investimentos na melhoria da qualidade da água destinada ao consumo,
considerando padrões legais e eventuais novos parâmetros associados a riscos para a saúde;
- Ampliar e aperfeiçoar a informação integrada sobre qualidade das águas;
- Prosseguir na aproximação dos conhecimentos técnicos multidisciplinares e legais para
reduzir os conflitos na atuação com qualidade das águas;
Identificar alternativas e soluções aos desafios legais e técnicos para a melhoria da qualidade
da água;
- Promover a integração dos bancos de dados de monitoramento da gestão qualitativa e
quantitativa dos dados de gerenciamento hídrico, de saneamento e saúde em uma única
plataforma;
- Melhorar sistemas de suporte à decisão em gestão de recursos hídricos;
- Desenvolver, implementar e operar ferramentas inovadoras e eficientes de pactos ou
protocolos setoriais públicos e privados, bem como de comunicação e de tecnologia da
informação para apoiar a articulação profícua dos diferentes stakeholders, voltada à melhoria
da qualidade da água e da saúde pública, à despoluição de cursos d¿água e de mananciais de
abastecimento e com transparência e eficiência dos monitoramentos de qualidade da água;
- Articular as ferramentas de transparência, monitoramento e controle social (Rede Digital) e
estratégias inovadoras em pactos, convenções e acordos públicos e privados (Boas Práticas),
visando obter resultado efetivo na melhoria da qualidade e quantidade das águas, avaliado
por meio de monitoramento contínuo;
- Promover a adoção de instrumentos inovadores de articulação no âmbito público e privado
para a melhoria da qualidade e quantidade das águas, bem como ferramentas de boa gestão
da comunicação e de rede digital, que se prestem a fornecer aporte de ideias e metodologias
à sociedade para implementar e fortalecer devidas medidas de integridade de forma proativa;
- Utilizar instrumentos inovadores que fomentem o compliance no setor público, boas
práticas socioambientais, protocolos de boas práticas com setores empresariais, diretrizes
obrigatórias em Planos, Programas e Projetos dos diversos setores, visando à efetivação de
metas de qualidade de água e à priorização das compensações ambientais e do Sistema de
Unidade de Conservação para a preservação das águas das bacias hidrográficas;
- Realizar a gestão da Comunicação e a rede digital inteligente de informação propostas no
Projeto Conexão Água, que visam a conectar iniciativas de boas práticas socioambientais e
dar aplicabilidade a estudos acadêmicos, e
- Funcionar como um projeto facilitador de compartilhamento de ideias e resultados de
projetos afins incentivados pelo projeto Conexão, à luz de importantes indicadores, como o
da saúde, do desenvolvimento sustentável, da melhor tecnologia aplicável e de efetivo
controle de riscos.

Encontram-se abaixo a descrição de ações e atividades propostas que estão em
implementação estabelecidas de acordo com o escopo do Projeto Conexão Água:
1) Portal Conexão Água: espaço virtual que permite o cruzamento de dados e informações
referentes a recursos hídricos, meio ambiente e saúde ambiental. Trata-se da consolidação de
um banco de informação de gestão virtual integrado e interativo sobre qualidade da água,
que abarcará o conteúdo do Boletim das Águas, links para sites parceiros e fórum de diálogos
sobre qualidade da água e link para fornecer informações visando promover a atuação
regionalizada do Ministério Público por Bacia Hidrográfica.

3) Divulgação do Projeto, com a nova Edição do Boletim das Águas: melhor catalogado com
palavras-chave de busca, no qual haverá publicação de artigos e documentos relacionados
aos assuntos do Projeto Conexão Água e de interesse dos membros do Ministério Público.
Recuperação das 14 Edições da Revista das Águas. Aproximação de parceiros internacionais
para o Projeto.
4) Treinamento e Capacitação: promoção de Cursos Virtuais de Capacitação realizados em
parceria com a ESMPU e Implementação do Manual de Atuação "Efetivação do Enquadramento
e de Metas de Qualidade das Águas no Brasil", em cursos a distância.
5) Publicação do Manual de Atuação "Efetivação do Enquadramento e de Metas de Qualidade
das Águas no Brasil, realizada em parceria pela 4ªCCR/MPF com a ESMPU.
6) Sinergia das Metodologias e do Compartilhamento de Resultados Positivos dos Projetos
Incentivados e dos Produtos do Projeto Conexão Água: o Projeto Conexão Água promoverá a
sinergia, a articulação e o compartilhamento de ideias e resultados por meio de reuniões
técnicas, incluindo ferramentas inovadoras de boas práticas na gestão das águas.
7) Projeto Conexão Governança e Sustentabilidade/Série Desafios-Sustentabilidade: projeto
de educação ambiental realizado pelo Ministério Público Federal (MPF) e parceiros com a
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP), que versará sobre os desafios para a
sustentabilidade. O projeto tem por objetivo colaborar na formação, capacitação,
aprofundamento e atualização do conhecimento dos professores da rede pública em todos os
níveis.
8) Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água: composta por um grupo de Conselheiros
membros do Ministério Público (70%) e de colaboradores externos de renomado
conhecimento, representantes da academia, judiciário e sociedade civil (30%). A Comissão
Consultiva terá por responsabilidade auxiliar e assessorar a Gerência do Projeto Conexão
Água em assuntos técnicos, jurídicos, institucionais e científicos, buscando aderência aos
princípios e valores estabelecidos pelo MPF.
9) Comissão de Gestão da Comunicação: formada por servidores da área de comunicação do
MPF, com a colaboração de voluntários pro bono para elaboração do plano de comunicação
do Projeto Conexão Água, sendo que a execução da estratégia de comunicação será
executada exclusivamente pela SECOM/PGR (com apoio eventual da ASCOM/PRR3ª Região).
Benefícios:
O Projeto Conexão Água tem suas atividades pautadas numa governança colaborativa da
água, por meio de um amplo grupo multidisciplinar e multissetorial de colaboradores
(membros do Ministério Público Brasileiro; Membros do Poder Judiciário; Membros do TCU; da
Academia, do setor empresarial, ONGs, da gestão pública e privada relacionadas à água, meio
ambiente, saúde, saneamento e outros) que se articula de forma permanente e se interage
em projetos afins. Assim, o Conexão Água consegue mapear os reais desafios para
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2) Aplicativo Eco Tangarazinho: aplicativo infantil que propiciará a conscientização e
educação para a sustentabilidade, a partir do estímulo à implementação efetiva do aplicativo
por crianças e adolescentes da rede pública de ensino, em projetos incentivados pelo Projeto
Conexão Água.

construção de estratégias coletivas, para cada segmento ou cada indicador relacionado à
questão hídrica, colhendo-se no trilhar de caminhos comuns o desenvolvimento de
inovadores produtos e a implementação de ferramentas de comunicação, efetivas para o
controle do risco e o controle social, voltadas à melhoria das políticas públicas da qualidade e
da governança da água, tais como:
- Novo Portal Digital do Projeto Conexão Água: espaço virtual que permite o acesso a dados e
informações referentes a recursos hídricos, meio ambiente e saúde ambiental, numa
plataforma integrada de monitoramento de qualidade da água, dos mais diversos órgãos
gestores e de controle, em nível nacional (http://conexaoagua.mpf.mp.br/);

- Boletim das Águas acolhe artigos científicos, atas, pautas, documentos e relatórios
que retratam e dão suporte e valor à metodologia da construção conjunta de
estratégias, após apropriação do conhecimento (http://conexaoagua.mpf.mp.br/boletimdas-aguas/);
- Realização constante de reuniões técnicas (http://conexaoagua.mpf.mp.br/atuacaoestrategica/eventos), que foram documentadas no relatório de atividades (http:
//conexaoagua.mpf.mp.br/atuacao-estrategica/documentos-do-projeto/).
Outrossim, busca o Projeto Conexão os seguintes benefícios: 1) Portal Conexão Água como
ferramenta para apoiar a governança da água; 2) Aplicativos do Conexão e de Projetos
Incentivados; 3) Nova Edição do Boletim das Águas; 4) Treinamento e Capacitação por meio
de Cursos Virtuais de Capacitação; 5) Implementação do Manual de Atuação; 6) Publicação do
Manual; 7) Sinergia das Metodologias e do Compartilhamento de Resultados Positivos dos
Projetos Incentivados e dos Produtos do Projeto Conexão Água; 8) Vídeos do Projeto
Conexão/Série Desafios-Sustentabilidade, para incentivar a educação ambiental, realizados
pelo Ministério Público Federal (MPF) e parceiros com a Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo (SEE/SP); 9) Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água para zelar pela
aderência das atividades e dos projetos incentivados aos princípios e diretrizes estabelecidos
ao projeto; 10) Comissão de Gestão da Comunicação para a efetividade da governança
colaborativa da água.
Beneficiários:
Membros e Servidores do Ministério Público Brasileiro com atuação em matéria ambiental
(matéria da 4ª CCR/MPF), bem como gestores públicos e privados de recursos hídricos e do
meio ambiente, além de todos os diversos setores da sociedade civil, ONGs, entidades civis
de interesse público, academia, setor industrial e empresarial, setor da saúde, de tecnologias
de monitoramento e tratamento da qualidade da água e profissionais de multiáreas de
interface à gestão socioambiental de riscos, de gestão ambiental e de recursos hídricos.
Não-escopo:
- Gestão da qualidade hídrica, que cabe aos órgãos oficiais competentes.
- Responsabilidade pelos resultados dos Projetos Incentivados pelo Projeto Conexão Água, os
quais independem de qualquer ônus financeiro por parte do MPF.
Premissas:
- Existência de membros e servidores alocados no projeto (servidores da área de tecnologia
da informação e comunicação para o desenvolvimento do Portal Digital do Projeto Conexão
Água e do Aplicativo, de servidores da área de comunicação, de servidores para logística do
projeto e de uma servidora para assessoria na gestão do projeto).
- Existência de disponibilidade orçamentária para custeio e pagamento de 10 diárias e 10
passagens para Procuradores Regionais da República.
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- Implementação do Manual de Atuação Institucional "Efetivação das Metas de Qualidade das
Águas no Brasil. Atuação Estratégica para a Melhoria da Qualidade das Águas" (http:
//conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/manuais/2018-05-efetivacao-das-metas-dequalidade-das-aguas-no-brasil.pdf);

- Apoio logístico institucional para a criação do Portal Conexão Água do MPF, a ser
desenvolvido pelos profissionais do MPF que farão parte da Equipe de TI do Projeto Conexão
Água (servidores do Núcleo de Desenvolvimento e Sustentação de Soluções do MPF).
- Efetividade nos resultados e valores agregados pela integração de projetos em sinergia
temática, que passaram a se denominar Projetos Incentivados pelo Projeto Conexão Água,
sendo que o Projeto Conexão funcionará como um repositório facilitador de integração dos
resultados e ações positivas de projetos agregados, sem nenhum ônus financeiro por parte
do MPU.
- O Projeto Conexão Água conta com a integração do Subprojeto APTUS Água, que
implementará ferramenta de indexação e busca de documentos multimídia no Portal Conexão
Água.
- As entregas da EAP (Marcos 2.1, 2.2 e 2.3) serão realizadas em paralelo.

Observação 1:
Os Projetos Incentivados pelo Projeto Conexão Água não serão geridos pela equipe do Projeto
Conexão Água. Por esta razão, a lista preliminar de sugestão para Projetos Incentivados (não
tendo ainda sido aprovada pela Comissão Consultiva constituída pela Gerência do Projeto
Conexão Água) será indicada em formulário que constará no Portal Conexão Água. As
entregas dos Projetos Incentivados não serão descritas na EAP.
Observação 2:
Os Projetos Incentivados que forem aprovados pela Comissão Consultiva do Projeto Conexão
Água não contarão com apoio financeiro por parte do Ministério Público Federal.
Cada Projeto Incentivado deverá possuir subsídios próprios e/ou por fundos de amparo à
pesquisa (CNPQ, FAPESP, etc) ou diretamente de outros parceiros/investidores (ex: FUNBIO,
fundos privados ou suporte financeiro empresarial ou público).
Cada Projeto Incentivado buscará o seu aporte de apoio financeiro, sem nenhum ônus
financeiro ao Ministério Público Federal.
O Projeto Conexão Água promoverá a sinergia e articulação entre os resultados dos Projetos
Incentivados.
Restrições:
Não foram encontradas restrições.
Estimativas do projeto
Previsão de início:

01/08/2017

Previsão de conclusão:

01/08/2019

Previsão de duração:

731 dias

Estimativa de orçamento total:

R$44.563,69
Código de estimativa cadastrada no SIGOV: 3403 - Projeto Conexão Água: "Gestão de Comunicação e
Rede Digital para a Governança e Sustentabilidade"
Custos do projeto
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Todos os Projetos Incentivados serão informados no Portal Conexão Água e serão analisados
e aprovados pelos membros da Comissão Consultiva constituída pela Gerência do Projeto
Conexão Água, de acordo com normas e procedimentos definidos pela referida Comissão.

2018

Diárias

Diária Nacional PRR
Total

Gratificação de Projeto

Qtd

Valor

Qtd

Valor

8 UN

R$8.125,60

2 UN

R$2.031,40

R$ 8.125,60

FABIOLA DE
FIGUEIREDO BEDA
FRANCISCO
BARCIELLA JUNIOR
Total

Passagens

2019

R$ 2.031,40

162 dias R$13.977,24
162 dias

R$8.549,48

R$ 22.526,72

Passagens
Total

Total por Ano

8 UN

R$9.504,00

R$ 0,00
2 UN

R$2.376,00

R$ 9.504,00

R$ 2.376,00

R$ 40.156,32

R$ 4.407,40

Atividade

Data de início

Data de término

1 - Etapa 1 - Gestão do Projeto

01/08/2017

01/08/2019

1.1 - Plano de Projeto

11/07/2018

11/08/2018

1.2 - Plano de Comunicação

04/06/2018

04/07/2018

1.3 - Acompanhamento da execução do projeto
1.4 - Metodologia de Desenvolvimento das Atividades do Projeto
(realização de reuniões e eventos)
1.4.1 - Realização planejada de reuniões e eventos, devidamente
documentados, mediante participação e validação da Comissão
Consultiva
1.4.2 - Elaboração de Documentos do Projeto, de Atas e
Relatórios das reuniões e eventos do projeto
1.4.3 - Elaboração de Documentos do Projeto, de Atas e
Relatórios das reuniões e eventos do projeto (Atividade
Gratificada)
1.5 - Elaboração do Termo de Aceite (do Marco 1.4)

01/08/2017

01/08/2019

01/08/2017

31/05/2019

01/08/2017

31/05/2019

01/08/2017

31/05/2019

11/07/2018

19/12/2018

03/06/2019

04/06/2019

1.6 - Elaboração do Termo de Encerramento do Projeto

31/07/2019

01/08/2019

2 - Etapa 2 - Portal Conexão Água
2.1 - Realização de contatos técnicos necessários, ensaios, layout
e testes do Portal e diretrizes para catalogação
2.1.1 - Realização de reuniões de trabalho
2.1.2 - Catalogação de dados e informações sobre recursos
hídricos e saneamento para apoio a decisões estratégicas
2.1.3 - Layout do Portal Conexão Água
2.1.4 - Layout de apresentações, vídeos, vinhetas, logos e
imagens do projeto
2.2 - Criação do Portal no endereço: conexaoagua.mpf.mp.br

02/03/2018

01/08/2019

02/03/2018

01/08/2019

02/03/2018

01/08/2019

02/03/2018

31/10/2018

02/03/2018

22/03/2018

02/03/2018

22/03/2018

02/03/2018

31/10/2018

2.2.1 - Construção do portal

02/03/2018

31/10/2018

2.2.2 - Construção do portal (Atividade gratificada)
2.3 - Implementação de ferramenta de indexação e busca de
documentos multimídia no Portal - APTUS
2.4 - Atualização do conteúdo do Portal

11/07/2018

31/10/2018

02/03/2018

30/11/2018

02/04/2018

28/06/2019
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Cronograma

02/04/2018

28/06/2019

01/11/2018

19/12/2018

02/04/2018

28/06/2019

2.6 - Elaboração dos Termos de Aceite ( Marcos 2.2 e 2.3)

05/11/2018

06/11/2018

3 - Etapa 3 - Aplicativo Eco Tangarazinho
3.1 - Desenvolvimento do aplicativo para educação ambiental e
conscientização sobre a situação por bacia hidrográfica
3.2 - Elaboração do Termo de Aceite

01/05/2019

01/08/2019

01/05/2019

01/08/2019

31/07/2019

01/08/2019

4 - Etapa 4 - DIVULGAÇÃO DO PROJETO

22/03/2018

02/05/2019

4.1 - Nova Edição do Boletim das Águas com cerca de 12 artigos
4.2 - Recuperação das 12 Edições da Revista das Águas do
extinto GT das águas
4.3 - Realização de contatos para a aproximação de parceiros
internacionais para o Projeto (como a Universidade Nova de
Lisboa, de Portugal, dentre outros)
4.4 - Elaboração do Termo de Aceite (dos Marcos 4.1 e 4.2)

22/03/2018

01/12/2018

21/05/2018

04/06/2018

22/03/2018

02/05/2019

03/12/2018

04/12/2018

5 - Etapa 5 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

23/08/2017

23/05/2019

5.1 - Curso a distância em parceria com a ESMPU - Estratégias
para a revitalização de bacias, qualidade hídrica e saneamento (Curso I em 2017)
5.2 - Curso a distância em parceria com a ESMPU - Estratégias
para a revitalização de bacias, qualidade hídrica e saneamento (Curso II em 2019)
5.3 - Curso a distância em parceria com a ESMPU - Análise de
resíduos de agrotóxicos em alimentos
5.4 - Manual de Atuação Institucional como conteúdo didático dos
cursos a distância em parceria com a ESMPU
5.5 - Elaboração dos Termos de Aceite (dos Marcos 5.1, 5.2 e 5.3)
6 - Etapa 6 - PUBLICAÇÃO DO MANUAL DE ATUAÇÃO EFETIVAÇÃO DAS METAS DE QUALIDADE DAS ÁGUAS NO
BRASIL
6.1 - Publicar exemplares do Manual

23/08/2017

10/10/2017

16/04/2019

21/05/2019

17/07/2018

20/08/2018

16/04/2019

21/05/2019

22/05/2019

23/05/2019

01/02/2018

06/11/2018

01/02/2018

03/04/2018

6.2 - Elaboração do Termo de Aceite
7 - Etapa 7- DIVULGAÇÃO DAS METODOLOGIAS DOS
EVENTUAIS RESULTADOS DOS PROJETOS INCENTIVADOS E
DOS PRODUTOS DO PROJETO CONEXÃO ÁGUA
7.1 - Realização de reuniões técnicas
7.2 - Divulgação atualizada dos eventuais resultados dos Projetos
Incentivados e dos produtos do Projeto Conexão Água
(Comunicação das Ativ. dos Projetos)
7.3 - Elaboração do Termo de Aceite
8 - Etapa 8 - PROJETO DESAFIOS-SUSTENTABILIDADE COM
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO SEE/SP
8.1 - Planejamento da Série Desafios/Sustentabilidade da SEE/SP
8.2 - Atividades voltadas à formação de professores e gestores da
rede pública estadual da educação sobre o tema sustentabilidade
8.3 - Elaboração do Termo de Aceite

05/11/2018

06/11/2018

17/06/2019

01/08/2019

17/06/2019

03/07/2019

29/07/2019

01/08/2019

31/07/2019

01/08/2019

09/04/2018

01/08/2019

09/04/2018

30/11/2018

01/08/2018

01/08/2019

31/07/2019

01/08/2019
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2.4.1 - Execução da Atualização do conteúdo do Portal
2.4.2 - Execução da Atualização do conteúdo do Portal (Atividade
gratificada)
2.5 - Avaliação e monitoramento da dinâmica do Portal

01/09/2017

01/08/2019

01/09/2017

06/10/2017

01/02/2018

31/10/2018

05/02/2018

01/08/2019

03/09/2018

01/08/2019

31/07/2019

01/08/2019

10 - Etapa 10 - COMISSÃO DE GESTÃO DA COMUNICAÇÃO
10.1 - Formação da Comissão de Gestão da Comunicação e
Execução do Plano de Comunicação
10.2 - Elaboração do Termo de Aceite

22/03/2018

01/08/2019

22/03/2018

01/08/2019

31/07/2019

01/08/2019

Responsabilidades da Equipe
Partes Envolvidas:
ACRIM/SCI/PGR
ASCOM/PRR3ª
ASPGE/PRR3ª
ASSCOR/4A.CAM
CTIC/PRPE
CTIC/PRPR
CTIC/PRR3ª
DACAMSUB/SECOM
DIPWEB/SECOM
GABPRR47-SASK
Ministério Público do Estado da Bahia
Ministério Público do Estado de São Paulo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
PGR
PRM-PIRACICABA
PRR3ª REGIÃO
PRR5ª REGIÃO
PR-SP
STIC/SG
Nome e Cargo do Integrante
ALINE MARIA DIAS BASTOS,
Analista do MPU/Apoio TécnicoEspecializado/Gestão Pública, C13
Alexandra Facciolli Martins,
157.541.378-77

Código dos marcos/atividades

Período de recebimento da
gratificação

Atividades: 4.3.
Sem gratificação
Atividades: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 5.1; 5.2;
1.4.1; 9.4.

Sem gratificação
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9 - Etapa 9 - COMISSÃO CONSULTIVA DO PROJETO
CONEXÃO ÁGUA
9.1 - Formação da Comissão Consultiva
9.2 - Discussão de diretrizes para a elaboração e aprovação do
regimento interno, com normas e diretrizes de funcionamento da
Comissão Consultiva
9.3 - Realização de 3 Reuniões sobre definição de critérios para a
aprovação dos Projetos Incentivados e iniciativas do Projeto
Conexão Água
9.4 - Aprovação dos Projetos Incentivados e das iniciativas do
Projeto Conexão Água
9.5 - Elaboração dos Termos de Aceite (dos Marcos 9.1 e 9.2)

FRANCISCO BARCIELLA
JUNIOR, Técnico do MPU/Apoio
Técnico-Administrativo/Tecnologia
da Informação e Comunicação, C13

Ivan Carneiro Castanheiro,
065.306.168/45
JULIANA CARVALHO GARCIA,
Analista do MPU/Apoio TécnicoAdministrativo/Comunicação
Social, C-13
José Alexandre Maximino Mota,
099.320.917-31
KATIA LEDA DE OLIVEIRA,
Técnico do MPU/Administracao,
B-4
LEANDRO ZEDES LARES
FERNANDES, Procurador da
República, MARCELLO AZEVEDO, Técnico
do MPU/Administracao, A-3
MARCOS ANTONIO DA SILVA
COSTA, Procurador Regional da
República, MAURO CESAR SOBRINHO,
Analista do MPU/Tecnologia da
Informação e
Comunicação/Suporte e
Infraestrutura, C-13
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO,
Subprocurador-Geral da
República, Ricardo Manuel Castro,
168.683.738-05
SANDRA AKEMI SHIMADA
KISHI, Procurador Regional da
República, -

SANDRA VERONICA ALVES
RODRIGUES, Analista do
MPU/Tecnologia da Informação e
Comunicação/Desenvolvimento de
Sistemas, C-13

Atividades: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 1.4.1;
9.4.

Sem gratificação

Atividades: 7.2; 10.1; 1.2.

Sem gratificação

Atividades: 2.1.4.
Sem gratificação
1.4.3 - Elaboração de Documentos
do Projeto, de Atas e Relatórios das
reuniões e eventos do projeto
(Atividade Gratificada)
Atividades: 4.1; 7.2; 1.1; 2.1.1; 2.1.2;
2.6; 10.2; 9.5; 8.3; 7.3; 6.2; 5.5; 4.4;
3.2; 1.5; 1.6; 2.4.1; 1.3; 1.4.1; 1.4.2.
2.2.2 - Construção do portal
(Atividade gratificada)
2.4.2 - Execução da Atualização do
conteúdo do Portal (Atividade
gratificada)
Atividades: 4.1; 4.2; 7.2; 3.1; 2.1.1;
2.1.2; 2.1.3; 2.5; 2.2.1; 2.4.1.
Atividades: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 5.1; 5.2;
1.4.1; 9.4.

11/07/2018 a 19/12/2018 - 162 dias

Sem gratificação
11/07/2018 a 31/10/2018 - 113 dias
01/11/2018 a 19/12/2018 - 49 dias
Sem gratificação
Sem gratificação

Atividades: 6.1; 7.2; 10.1; 1.2.
Sem gratificação
Atividades: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 1.4.1;
9.4.
Atividades: 1.3.

Sem gratificação
Sem gratificação

Atividades: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 1.4.1;
9.4.

Sem gratificação

Atividades: 4.2; 7.2; 2.1.3; 2.5; 2.4.1.

Sem gratificação

Atividades: 2.3.

Sem gratificação

Atividades: 2.5.
Sem gratificação

Atividades: 1.3.
Atividades: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 1.4.1;
9.4.
Atividades: 4.1; 4.3; 6.1; 7.1; 7.2; 8.1;
8.2; 10.1; 9.1; 9.2; 9.3; 5.1; 5.2; 5.3;
5.4; 1.1; 1.2; 2.1.1; 2.1.2; 2.5; 2.6;
10.2; 9.5; 8.3; 7.3; 6.2; 5.5; 4.4; 3.2;
1.5; 1.6; 1.3; 1.4.1; 1.4.2; 9.4.

Sem gratificação
Sem gratificação

Sem gratificação

Atividades: 2.3.
Sem gratificação
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Aline Valéria Archangelo Salvador,
252.250.938-17
BEATRIZ MARTINS MENDES
GOMES, Contratado
FABIO GRACHIKI, Técnico do
MPU/Apoio TécnicoAdministrativo/Tecnologia da
Informação e Comunicação, C-13
FABIOLA DE FIGUEIREDO
BEDA, Analista do MPU/Direito, C13

SILVIA KAZUMI KUMOTO
FUKUOKA, Técnico do
MPU/Administracao, C-13
SUZANA FAIRBANKS OLIVEIRA
SCHNITZLEIN, Procurador da
República, -

Atividades: 7.2; 8.1; 8.2; 1.3.
Atividades: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 2.1.1;
1.3; 1.4.1; 9.4.

Sem gratificação

Sem gratificação

Gerenciamento de Qualidade
1.4 - Metodologia de
Desenvolvimento das Atividades
do Projeto (realização de
reuniões e eventos)

2.2 - Criação do Portal no
endereço: conexaoagua.mpf.mp.
br
O portal é um espaço virtual que
permite o cruzamento de dados e
informações referentes a recursos
hídricos, meio ambiente e saúde
ambiental. Trata-se da consolidação
de um banco de informação de
gestão virtual integrado e interativo
sobre qualidade da água, que
abarcará o conteúdo do Boletim das
Águas, links para sites parceiros e
fórum de diálogos sobre qualidade da
água e link para fornecer informações
visando promover a atuação
regionalizada do Ministério Público
por Bacia Hidrográfica.
2.3 - Implementação de
ferramenta de indexação e busca
de documentos multimídia no
Portal - APTUS

Critérios de aceite
Realizar a articulação institucional
colaborativa de projetos e
experiências com a participação
interdisciplinar. Levantar diversas
informações de diferentes áreas e
níveis, de ordem institucional e
científica, sobre gestão de riscos e
governança, formando consistente
material baseado em pautas, atas e
relatórios que ajudam a compreender
quais são os principais desafios e
quais os adequados mecanismos de
como a sociedade pode colaborar
efetivamente para a melhoria da
qualidade da água.
Design moderno, responsivo (permite
o acesso por qualquer dispositivo) e
com indexação textual.

Quem aprova
Coordenador da 4ª
Câmara de
Coordenação e
Revisão

Coordenador da 4ª
Câmara de
Coordenação e
Revisão

Entrega do APTUS Conexão Águas Coordenador da 4ª
como solução de pesquisa no Portal. Câmara de
Coordenação e
Revisão
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Produtos (entregas)

3 - Etapa 3 - Aplicativo Eco
Tangarazinho
O Aplicativo Eco Tangarazinho será
um aplicativo infantil que propiciará a
conscientização e educação para a
sustentabilidade, a partir do estímulo
à implementação efetiva do aplicativo
por crianças e adolescentes da rede
pública de ensino, em projetos
incentivados pelo Projeto Conexão
Água.
4.1 - Nova Edição do Boletim das
Águas com cerca de 12 artigos
O Boletim das Águas será melhor
catalogado com palavraschave de busca e nele haverá
publicação de artigos e documentos
relacionados aos assuntos do
Projeto Conexão Água e de interesse
dos membros do Ministério Público.
4.2 - Recuperação das 12
Edições da Revista das Águas do
extinto GT das águas
No dia 22/03/2007, o Grupo de
Trabalho da 4ª CCR do Ministério
Público Federal ¿ GTÁguas ¿
apresentou sua revista eletrônica
temática, destinada a formar e a
informar acerca do essencial e do
atual sobre a questão hídrica,
considerando que a tutela de nossas
águas é missão institucional. Além de
proporcionar aos leitores acesso a
dados e informações fundamentais à
atuação ministerial ¿ como legislação,
doutrina e jurisprudência ¿, a revista
aborda temas relacionados aos
recursos hídricos.
5.1 - Curso a distância em
parceria com a ESMPU Estratégias para a revitalização
de bacias, qualidade hídrica e
saneamento - (Curso I em 2017)

D e s i g n m o d e r n o e r e s p o n s i v o Coordenador da 4ª
(permite o acesso por qualquer Câmara de
dispositivo).
Coordenação e
Revisão

5.2 - Curso a distância em
parceria com a ESMPU Estratégias para a revitalização
de bacias, qualidade hídrica e
saneamento - (Curso II em 2019)

Treinamento e capacitação em temas Coordenador da 4ª
em evidência e desafiantes.
Câmara de
Coordenação e
Revisão

5.3 - Curso a distância em
parceria com a ESMPU - Análise
de resíduos de agrotóxicos em
alimentos

Treinamento e capacitação em temas Coordenador da 4ª
em evidência e desafiantes.
Câmara de
Coordenação e
Revisão

Aproveitamento de acervo de
conteúdo relevante sobre o tema
águas, durante o período de atividade
do GT-Águas do MPF.

Coordenador da 4ª
Câmara de
Coordenação e
Revisão

Treinamento e capacitação em temas Coordenador da 4ª
em evidência e desafiantes.
Câmara de
Coordenação e
Revisão
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Produção de notícias atuais sobre o Coordenador da 4ª
Portal e novidades nas redes sociais. Câmara de
Coordenação e
Revisão

7.2 - Divulgação atualizada dos
eventuais resultados dos Projetos
Incentivados e dos produtos do
Projeto Conexão Água
(Comunicação das Ativ. dos
Projetos)

A b r a n g ê n c i a e f a c i l i t a ç ã o d e Coordenador da 4ª
capacitação, com guias práticos.
Câmara de
Coordenação e
Revisão
Inteligência do Projeto: recrutamento Coordenador da 4ª
e comunicação.
Câmara de
Coordenação e
Revisão

8.2 - Atividades voltadas à
formação de professores e
gestores da rede pública estadual
da educação sobre o tema
sustentabilidade

Capacitação e atualização do
conhecimento dos professores e
gestores da rede pública de ensino do
Estado de São Paulo.

Coordenador da 4ª
Câmara de
Coordenação e
Revisão

9.1 - Formação da Comissão
Consultiva

Garantia da qualidade e eficiência
dos projetos incentivados e das
iniciativas e práticas do Projeto
Conexão Água. Validação colegiada,
independente e multissetorial de
todas as entregas/produtos do
projeto.
Garantia da qualidade do projeto.
Validação colegiada, independente e
multissetorial de todas as
entregas/produtos do projeto.

Coordenador da 4ª
Câmara de
Coordenação e
Revisão

Gestão integrada da comunicação.

Coordenador da 4ª
Câmara de
Coordenação e
Revisão

9.2 - Discussão de diretrizes para
a elaboração e aprovação do
regimento interno, com normas e
diretrizes de funcionamento da
Comissão Consultiva
10.1 - Formação da Comissão de
Gestão da Comunicação e
Execução do Plano de
Comunicação

Coordenador da 4ª
Câmara de
Coordenação e
Revisão

Plano de comunicação
O que comunicar

Post no Facebook do
MPF noticiando a
publicação do Boletim
das Águas Edição
Especial 8º Fórum
Mundial da Água 2018

Quando

Novembro/20
18

Como
Postagem feita a
partir das
informações
divulgadas no
release, com link
para a
publicação e uso
das hashtags do
projeto
(#conexãoágua,
#conexãogovern
ança,
#conexãointegra
da).

Público alvo

Seguidores do
MPF no
Facebook,
usuários da
rede social.

Responsável

Secom/PGR
Juliana Garcia
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6.1 - Publicar exemplares do
Manual

Quando
houver release
sobre o
assunto

Post no Facebook do
MPF repercutindo a
cobertura dos eventos
promovidos.

Quando
houver release
sobre o
assunto.

Post no Facebook do
MPF sobre
chamamento de
artigos para o Boletim
das Águas Edição
Especial 8º Fórum
Mundial da Água 2018

Julho/2018

Post no Facebook
noticiando novas
publicações de textos
e notícias no Portal
Conexão Água.

Quando
houver release
sobre o
assunto

Seguidores do
MPF no
Facebook,
usuários da
rede social

Seguidores do
MPF no
Facebook,
usuários da
rede social.

Seguidores do
MPF no
Facebook,
usuários da
rede social

Seguidores do
MPF no
Facebook,
usuários da
rede social.

Secom/PGR
Juliana Garcia

Secom/PGR
Juliana Garcia

Secom/PGR
Juliana Garcia

Secom/PGR
Juliana Garcia
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Post no Facebook do
MPF noticiando novas
parcerias do projeto

Postagem feita a
partir das
informações
divulgadas no
release, com
uso das
hashtags do
projeto
(#conexãoágua,
#conexãogovern
ança,
#conexãointegra
da)
Postagem feita a
partir das
informações
divulgadas no
release, com
uso das
hashtags do
projeto
(#conexãoágua,
#conexãogovern
ança,
#conexãointegra
da).
Postagem feita a
partir das
informações
divulgadas no
release, com link
para o texto e
uso das
hashtags do
projeto
(#conexãoágua,
#conexãogovern
ança,
#conexãointegra
da).
Postagem feita a
partir das
informações
divulgadas no
release, com
uso das
hashtags do
projeto
(#conexãoágua,
#conexãogovern
ança,
#conexãointegra
da).

Release sobre
chamamento de
artigos para o Boletim
das Águas Edição
Especial 8º Fórum
Mundial da Água 2018.

Novembro/20
18

Julho/2018

ONGs
ambientais,
universidades
e
pesquisadores,
jornalistas que
cobrem meio
ambiente.

ONGs
ambientais,
universidades
e
pesquisadores,
jornalistas que
cobrem meio
ambiente.

Ascom/PRR3
Beatriz Mendes

Ascom/PRR3
Beatriz Mendes
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Release noticiando a
publicação do Boletim
das Águas Edição
Especial 8º Fórum
Mundial da Água 2018

Divulgação na
página do MPF
na 3ª Região
(http://www.
mpf.mp.
br/regiao3/), no
próprio portal do
Conexão Água e
para o mailing
de ONGS
ambientais que a
Ascom possui,
mailing de
jornalistas da
editoria de meio
ambiente da
Ascom, mailing
de acadêmicos
da equipe do
Conexão Água.
Divulgação na
página do MPF
na 3ª Região
(http://www.
mpf.mp.
br/regiao3/), no
próprio portal do
Conexão Água e
para o mailing
de ONGS
ambientais que a
Ascom possui,
mailing de
jornalistas da
editoria de meio
ambiente da
Ascom, mailing
de acadêmicos
da equipe do
Conexão Água.

Releases noticiando
novas parcerias do
projeto Conexão Água.

Sempre que
houver novos
acordos com o
projeto.

Publicação de
notícia no
próprio portal
Conexão Água.

Releases noticiando
novas publicações de
textos e notícias no
Portal Conexão Água.

Sempre que
houver novas
postagens
relevantes
publicadas na
página.

Publicação de
notícia no
próprio portal
Conexão Água.

ONGs
ambientais,
universidades
e
pesquisadores,
jornalistas que
cobrem meio
ambiente.

Parceiros do
projeto
Conexão Água,
universidades
e
pesquisadores.
Parceiros do
projeto
Conexão Água,
universidades
e
pesquisadores.

Ascom/PRR3,
quando o evento
for em São Paulo.
Beatriz Mendes.

Ascom/PRR3
Beatriz Mendes

Ascom/PRR3
Beatriz Mendes

Gerenciamento de Riscos
Se
Não houver a
entrega do portal
no prazo
estipulado
Se o tempo de
resposta de
acesso ao portal
não estiver dentro
do padrão
A informação
publicada for
considerada
irrelevante
Não ocorrer a
medição periódica
de acessos ao
portal

Então
Poderá haver
atraso nas
entregas dos
produtos
Poderá haver a
necessidade de
serem feitos
ajustes para a
adequação
Poderá haver
trabalho
duplicado no
sentido de avaliar
e publicar novas
informações
Poderá haver
dupla verificação

Resposta

Ação

Responsável

Mitigar

Restaurar e usar o
portal anterior de
Qualidade da
Água

3044 FRANCISCO
BARCIELLA JUNIOR

Mitigar

Buscar
tecnologias
alternativas

3044 FRANCISCO
BARCIELLA JUNIOR

Mitigar

Avaliação
contínua pela
Comissão
Consultiva do
Projeto

503 - SANDRA
AKEMI SHIMADA
KISHI

Mitigar

Envolvimento da
equipe da área de
Informática

3044 FRANCISCO
BARCIELLA JUNIOR
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Releases com a
cobertura de eventos
promovidos pelo
projeto Conexão Água

Quando
houver
eventos
abertos ao
público,
passíveis de
divulgação

Divulgação de
notícia na página
do MPF na 3ª
Região (http:
//www.mpf.mp.
br/regiao3/), no
próprio portal do
Conexão Água e
para o mailing
de ONGS
ambientais que a
Ascom possui,
mailing de
jornalistas da
editoria de meio
ambiente da
Ascom, mailing
de acadêmicos
da equipe do
Conexão Água.

Houver
desconstituição
da Comissão
Consultiva do
Projeto

Se houver
modificação da
Diretoria da
Escola de
Formação de
Professores da
SEE-SP

Mitigar

503 - SANDRA
AKEMI SHIMADA
KISHI

Transferir

Formação de nova
Comissão

503 - SANDRA
AKEMI SHIMADA
KISHI

Mitigar

Definir novo plano
de ação conjunto
para implementar
as atividades,
conforme a
demanda da SEES
P

503 - SANDRA
AKEMI SHIMADA
KISHI

Poderá haver
comprometimento
de eventos do
projeto
Poderá
comprometer a
avaliação e a
qualidade do
projeto.
Poderá atrasar ou
impossibilitar a
execução das
atividades do
Projeto DesafiosSustentabilidade
(produto do
projeto Conexão
Água, realizado
em parceria com a
SEE-SP)

Indicadores de Desempenho do Projeto
Nome
Número de
atividades
pedagógicas na
parceria do Projeto
Conexão Água
com o Projeto
DesafiosSustentabilidade,
realizado com a
Secretaria da
Educação do
Estado de São
Paulo (SEE-SP)
Número de
reuniões e eventos
com stakeholders
Percentual de
inscritos em cada
curso virtual de
capacitação, até o
limite de 50
alunos.
Plataforma
integrada de
monitoramento da
qualidade da água

Data da
última
medição

Valor da
última
medição

Valor da
última
meta

Prazo da
última meta

Contagem das
atividades realizadas

-

UN

2UN

01/08/2019

Quantidade de
reuniões e eventos
realizados

-

UN

60UN

01/08/2019

O número de inscritos
sobre o total de vagas

-

%

95%

16/04/2019

Quantidade de redes
de monitoramento
disponibilizadas no
portal

-

UN

5UN

01/08/2019

Descrição do indicador
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Houver corte no
orçamento

Executar plano de
contingência e
alternativas
(participar de
eventos por
videoconferências
)

Quantidade de
resultados (relatório)

-

UN

10UN

01/08/2019

Transparência dos
Dados sobre
Qualidade da
Água.

A partir do
cumprimento do
cronograma
apresentado pelo
ministério da Saúde.

-

%

100%

01/08/2019

Velocidade de
carregamento da
página do portal
Conexão Água

Por meio da Tecla F12
do teclado do
computador

-

ms

4000ms

01/08/2019
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Resultados da
governança
colaborativa da
água no Projeto
Conexão Água
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