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Projeto Qualidade da Água do MPF:
Pressupostos
Projeto Qualidade das Águas 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 deste Projeto 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, saneamento, ambiental e de saúde
•Necessidade de maior transparência na gestão hídrica, saneamento e saúde pública relacionadas
com as questões de gerenciamento destes aspectos correlacionados
•Atenção às doenças de veiculação hídrica de curto, médio e longo prazo relacionadas à
qualidade de água que possam causar doenças devido ao seu consumo (câncer, distúrbios
hormonais, surtos e doenças epidemiológicas)
•Necessidade de facilitação do acesso a informações sobre águas e monitoramento de qualidade
em sistemas integrados para um controle social
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Projeto Qualidade da Água do MPF:
Pressupostos: Instrumentos da Lei das Águas -Lei 9433/97
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Projeto Qualidade da Água do MPF:
Objetivos do Projeto
• Busca da articulação entre os gestores, prestadores de serviços de
saneamento, de saúde, a sociedade civil, o MP, os instrumentos de
recursos hídricos e ambiental, para a melhoria de qualidade da água
• Melhoria da qualidade das águas e aperfeiçoamento da gestão
• Visar à garantia da saúde publica e segurança hídrica por meio da
contribuição com a transparência e a melhoria da qualidade das águas
destinada ao consumo, considerando padrões legais e eventuais novos
parâmetros associados a riscos para a saúde
• Ampliar e aperfeiçoar a informação sobre qualidade das águas
• Aproximar os conhecimentos técnicos multidisciplinares e legais para
reduzir os conflitos na atuação com qualidade das águas

• Identificar os desafios legais e técnicos para a melhoria da qualidade da
água e formas de superação
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Projeto Qualidade da Água do MPF:
Produtos Previstos
• Diagnóstico da situação qualitativa e institucional, com o
levantamento de programas, projetos, políticas e legislações de
gestão das águas

• Benchmarking de experiências nacionais e internacionais
• Reuniões Técnicas preparatórias visando à articulação institucional
colaborativa para o início do projeto, com a participação
interdisciplinar

• Criação de Boletim das águas
• Elaboração de Manual de Atuação pela Melhoria da Qualidade das
Águas com Guias de Orientação Técnica para a atuação do
Ministério Público

6

Manual para a Melhoria da Qualidade das Águas:
Escopo
• Trata dos principais desafios à melhoria da qualidade das águas e oferece medidas e
ações estratégicas visando à superação.
• Traz abordagem interdisciplinar e prática em linguagem acessível a técnicos, juristas,
sociedade civil e gestores.
• Serve de base para reuniões técnicas do Ministério Público e para uma metodologia
de trabalho articulado para a qualidade da água.
• Manual foi idealizado para ser periodicamente revisto e atualizado com base em
sugestões de membros do MPF e MPs dos Estados
• O Manual dará suporte ao conteúdo programático de Curso à distância a ser
oferecido em agosto de 2017, a ser oferecido pela Escola Superior do Ministério
Público da União
Link para o manual:
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/projetos/qualidade-da-agua/manual-de-atuacaoem-enquadramento-e-qualidade-da-agua
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AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS ANA
Planejamento Estratégico por Bacia.
Implementa a Política Nacional de
Recursos Hídricos
Fiscalização dos usos de RH de
domínio da União

CONSELHO DE RECURSOS
HÍDRICOS
Aprova e torna o Enquadramento
obrigatório por meio de Resolução
Controla o cumprimento das Metas
Promove a articulação

MINISTÉRIO PÚBLICO E
SOCIEDADE CIVIL
Fiscaliza o cumprimento da Lei
Fomenta e monitora as medidas e ações
progressivas de forma estratégica para a
efetivação do enquadramento
Participa dos Comitês, Conselhos e
Audiências

AGÊNCIA DE BACIA
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Elabora Plano da Bacia
Propõe alternativas de
enquadramento
Efetua a Cobrança
Gere o Sistema de Informação de RH

COMITÊ DE BACIA

Planejamento Estratégico para a Saúde
Púbica
Proposta de Parâmetros de Potabilidade

METAS
Enquadramento
INTERMEDIÁRIAS

Aprova o Plano da Bacia
Analisa as propostas de
Enquadramento e propõe ao CRH

e

Metas
FINAL
Intermediárias
e Finais

ÓRGÃO AMBIENTAL
Concede a Licença Ambiental
Implanta o Zoneamento Ecológico, as Áreas
de Preservação e o Sistema de Informação
Ambiental
Monitoramento

ÓRGÃO, AGÊNCIA DE SAÚDE,
LABORATÓRIO
MUNICÍPIO
Monitoramento ao atendimento aos
Padrões de Potabilidade
Controle de Qualidade das Águas
para a Saúde Pública

ORGÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Implanta o Sistema de
Informação de RH
Concede Outorga
Monitoramento

Elabora o Plano Diretor, as
Leis de Uso do Solo e o Plano de
Saneamento; Implanta medidas de controle
de cargas difusa e pontual
PRESTADOR DE SERVIÇOS
DE SANEAMENTO
Implanta medidas estruturais de
controle de poluição difusa e pontual
mediante delegação do Município (ou
titular da Região Metropolitana) e
contrato
Submete-se aos Padrões de Qualidade

USUÁRIO

Submete-se ao Licenciamento, às Autorizações
Legais, à Outorga e à Cobrança
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Manual para a Melhoria da Qualidade das Águas:
Apoio a Estratégias de Atuação
•

Atuar seguindo planejamento estratégico (prioridades da gestão, principais desafios,
especificidades)

•

Considerar mapas de cenários diversos de atuação institucional: na prevenção, em
situações de risco, em crises de escassez ou de enchentes e desastres ambientais

•

Adotar plataforma virtual e atuação articulada a partir de reuniões técnicas com
membros do MPF e dos MPs estaduais, interdisciplinares e multissetoriais

•

Guias Orientadores Técnicos para 3 situações: 1) Preliminar (incluindo a Tabela
Abastecimento), 2) Águas Superficiais e 3) Águas Subterrâneas

•

Guia Orientador Preliminar: metodologia participativa multissetorial e interdisciplinar
para a superação de desafios técnicos e legais na elaboração e implantação das metas
de qualidade de água

•

Guias Orientadores Técnicos: metodologia participativa multissetorial e
interdisciplinar para o planejamento estratégico por bacias na melhoria da qualidade
e quantidade das águas superficiais e subterrâneas. Visa a definição de diretrizes
obrigatórias de gestão
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Manual para a Melhoria da Qualidade das Águas:
Apoio a Estratégias de Atuação (continuação)
•

Estabelecer diretrizes obrigatórias, de forma pactuada, com apoio dos Guias
Orientadores Técnicos e articulação entre os stakeholders

•

Valer-se de linguagem clara, didática e objetiva, possibilitando homogeneização na
capacitação para atuação articulada da gestão qualiquantitativa da água, diante
das diversas áreas do conhecimento envolvidas

•

Priorizar a capacitação, o conhecimento de estudos técnicos e trabalhos científicos
em nível local, regional e global, a articulação entre os stakeholders e a
transparência da informação nas gestões hídricas, ambientais e da saúde pública

•

Definir metas progressivas factíveis por meio do processo de enquadramento e
considerar os riscos à saúde na definição de metas para o abastecimento

•

Demonstrar desafios técnicos e jurídicos para a efetivação do enquadramento
(instrumento de política de gestão de recursos hídricos para a qualidade da água)
e formas de superação na prática, através de planejamento estratégico
considerando as especificidades das bacias e a elaboração de metas intermediárias
e finais
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Estratégias de Atuação:
Diretrizes Obrigatórias Normativas e Pactuadas
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Estratégias de Atuação:
Metas Progressivas Factíveis definidas pelo Comitê
de Bacias no Plano de bacias
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Boletim das Águas do PQA/MPF
Escopo
• O Boletim das Águas do PQA/MPF é um periódico digital que está no site do
MPF (4ª CCR), lançado no início de 2016. Próxima edição em dezembro de
2016.
Possui Conselho Editorial qualificado e normas de publicação
• Contém diversos estudos técnicos, artigos científicos, entrevistas, peças
processuais, notícias, legislação, projetos parceiros e o Manual para a
Melhoria da Qualidade da Água, que podem colaborar com a atuação dos
Ministérios Públicos no tema
• Este Boletim é atualizado periodicamente em função do desenvolvimento do
Projeto Qualidade das Águas
Link para o Boletim
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/projetos/qualidade-da-agua
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Boletim das Águas do PQA/MPF
Banco Digital Inteligente
Com a evolução do Projeto de Qualidade das Águas e contribuições recebidas
surgiu a necessidade de desenvolver um Banco Digital Inteligente:

– Trata-se da consolidação de um banco de informação de gestão virtual
integrado e interativo sobre qualidade das águas.
– Poderá ter o conteúdo do Boletim das Águas catalogado com palavras
chaves de busca, associação com artigos, sites e stakeholders a fins, e um
Fórum de Diálogos sobre Qualidade das Águas.
– A concepção do Banco Digital Inteligente foi resultante das reuniões do
Projeto de Qualidade das Águas, que ocorreram com a participação de
especialistas de TI – Tecnologia da Informação e comunicação.
– A estrutura do Banco Digital Inteligente está em fase final de
detalhamento e de acordo com os especialistas em TI do Ministério
Público sua implementação é viável em curto prazo.
– Como a sua concepção não fazia parte do escopo inicial do Projeto de
Qualidade das Águas; sua implementação necessita de aprovação.
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Projeto Qualidade da Água:
Status dos Produtos Previstos
Do início do PQA em 7 de janeiro de 2015 até o presente:
1. Elaboração e publicação virtual do Manual de Atuação Estratégica para a
Melhoria da Qualidade das Águas (22/03/16)
2. Implantação e operação do Boletim das Águas
3. Reuniões Realizadas x Propostas:
- 81 reuniões realizadas até o presente (12 propostas)
- 8 reuniões referentes ao binômio águas x saúde pública
- Reuniões referentes articulação, gestão anticrise hídrica, parcerias, intercâmbio
de experiências em nível acadêmico e institucional, acompanhamento de reuniões
em Comitês, e Conselhos para revisão de planos e discussão de estratégias,
organização de audiências públicas e seminários.
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Projeto Qualidade da Águas:
Situação dos Produtos Previstos (continuação)
Do início do PQA em 7 de janeiro de 2015 até o presente:
4. Seis audiências públicas realizadas (1 prevista)
•

13/11/2014 – Audiência Pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio realizada na Câmara dos Deputados;

•

20 e 21/08/2015 - Audiência Pública sobre Crise Hídrica, no Auditório Queiroz
Filho, realizada no MP/SP

•

08/03/2016 - Audiência Pública sobre Licenciamento Ambiental Ameaçado,
realizada na PRR da 3ª Região;

•

26/08/2016 - Audiência Pública sobre a Despoluição da Baía de Guanabara,
realizada na Procuradoria da República no Rio de Janeiro/RJ;

•

9 e 30/08/2016 - Audiência Pública sobre Exposição aos agrotóxicos e gravames à
Saúde e ao Meio Ambiente realizada na Faculdade de Saúde Pública da USP –
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Projeto Qualidade das Água:
Situação dos Produtos Previstos (continuação)
Do início do PQA em 7 de janeiro de 2015 até o presente:
5. Quatro seminários/workshops realizados:
•

•
•
•
•

Seminário Internacional - Rebecca Purdom: Água, Informação, Participação,
Controle Social e a Crise: Soluções e Alternativas", realizado no dia 06 de
novembro de 2014, na PRR da 3ª Região;
Seminário “Crise Hídrica: alternativas e soluções”, realizado na PRR da 3ª Região,
nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2015;
Seminário “Políticas Públicas, Direitos Humanos e Financiamentos Sustentáveis",
realizado na PRR da 3ª Região, nos dias 21 e 22 de maio de 2015;
Seminário "COP 21: Clima, Água e Paz sem Fronteiras. Evento preparatório para a
COP 21." Realizado na PRR da 3ª Região, no dia 27/10/2015;
PQA nas Escolas, em todos os níveis, públicas e privadas, conforme vídeo
institucional no link abaixo:

http://www.tvmpf.mpf.mp.br/videos/1554
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Projeto Qualidade da Água do MPF:
Outras atividades realizadas com stakeholders
SMA- Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo
Participação em reuniões setoriais coordenadas pela SMA com FEBRABAN e outras instituições de outubrodezembro de 2015, voltadas para protocolo voluntário, apresentado na COP 21, em Paris (dez/2015) sobre
Mudança do Clima;
GT de Revitalização da Bacia do São Francisco
Atuação colaborativa com os colegas do MPF e de MPs estaduais da Bacia (revitalização);
Reservatório GE Belo Monte e comunidades ribeirinhas:
Reunião com colegas do MP de Altamira/PA;
Projeto Maxakala/MPF
Reuniões colaborativas para divulgar PQA
Projeto Qualidade da Água nas Escolas (de todos os níveis, públicas e privadas), conforme vídeo institucional no
link abaixo:
http://www.tvmpf.mpf.mp.br/videos/1554

Congresso Nacional
Realização de audiência pública com representantes do CN – dia 13/11/2014 - Audiência Pública da Comissão
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio na Câmara dos Deputados para discutir o problema do
fornecimento de água nos municípios abastecidos pela Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí, em São Paulo.
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Projeto Qualidade da Água do MPF:
Outras atividades realizadas com stakeholders (continuação)
Universidade de São Paulo - MBA de Gestão de Facilidades da POLI-USP
Palestra sobre “O papel do Ministério Público para o controle socialambiental, governança e novos
instrumentos de gestão sustentável” realizada dia 23/06/2015, na disciplina de “Gestão de Sustentabilidade e
Responsabilidade Social em Empresas e Instituições Financeiras” do Curso de MBA de Gerenciamento de
Facilidades da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo- Poli / USP.

Universidade Estadual de São Paulo – UNESP/Rio Claro-SP, Faculdade de Biociências
Palestra sobre “Qualidade da água, Ecotoxicologia e Governança”, no III Simpósio de Ecotoxicologia, 19 de abril
de 2016
Universidade de São Paulo – ESALQ
Palestra realizada em novembro de 2015
Universidade de São Paulo – USP, Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ, Universidade Federal de
Minas Gerais - UFMG – parceria com pesquisadores para estudos e orientações técnicas
CNI – Confederação Nacional da Indústria
Participação de Fabiola Beda como ouvinte no “Encontro CNI Sustentabilidade: Mudanças Climáticas e
Desenvolvimento em uma Economia Global de baixo carbono” no Rio de Janeiro,
3 de setembro, 2015
FIESP – Federação das industrias do Estado de São Paulo
Participação no Workshop: - dia 23/03/2016 - Seminário “Gestão da Água – A crise não acabou”, realizado no
edifício-sede da FIESP. Palestrante no Painel I “Eficiência e Transparência na Gestão” , seguida de participação19
na cerimônia de entrega da 11ª Edição do Prêmio FIESP de Conservação e Reúso de Água da FIESP.

Projeto Qualidade da Água do MPF:
Outras atividades realizadas com stakeholders (continuação)
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Participação em Mesa Redonda sobre Crise Hídrica no Estado de São Paulo, realizada na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo - atividade da Comissão Especial de Recursos Hídricos (CEHIDRC) da Câmara dos
Deputados, que resultou de um requerimento do Dep. Federal Nilto Tatto – dia 05/10/2015;
Poder Judiciário
Participação no seminário TRF3 – maio/2016

CNMP – Conselho Nacional do Ministério Público
Participação Sandra Kishi em 3 reuniões de trabalho, eleita Coordenadora suplente do Fórum Nacional de
Recursos Hídricos; CNMP- Fórum Nacional de Recursos hídricos – Projeto João Cidadão e integrante do GT1 –
Recursos Hídricos, Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos da Comissão Temporária de Meio Ambiente do
CNMP);

FIO- Federación Iberoamericana del Ombudsman– Apoio na elaboração de relatório pela Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão (2014-2015)
Universidade de São Paulo – USP, Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ, Universidade Federal de
Minas Gerais - UFMG – parceria com pesquisadores para estudos e orientações técnicas
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Projeto Qualidade da Água do MPF:
Outras atividades realizadas com stakeholders (continuação)
Palestras em Seminários e Workshops de ONG
Água e Paz sem Fronteiras-PROAM: 10/2015;
Imaflora/ESALQ-USP: 11/2015;
WWF: 04/2016;
Instituto “O Direito por um Planeta Verde”, 06/2016

Defensoria Pública Estado de São Paulo:
Organização conjunta do simpósio “Crise Hídrica- alternativas e soluções” (02/2015, na PRR3/MPF); palestra
proferida por Sandra Kishi no Seminário “Outorga: condições efetivas para a sustentabilidade hídrica”
(17/11/2015), na Defensoria Pública do Estado de São Paulo)
Departamento de Estado dos EUA em cooperação com o Consulado Geral dos EUA em São Paulo:
Participação em programa de lideranças em gestão hídrica Brasil-EUA por 12 dias (abril/maio 2016))
Eventos, audiências públicas, workshops e reuniões de stakeholders (no período de 2014 a 2016):
MPSP, Comitês de Bacias, MPF/RJ, MPF/BA; MPF/MG; FIESP; Câmaras de Vereadores,
Consórcio Intermunicipal de Bacias, ANA, SANASA, SABESP, SMA, Vigilância Sanitária-SS...)
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Projeto Qualidade da Água do MPF:
Outras atividades realizadas com stakeholders (continuação)
Reuniões setoriais com representantes do Ministério Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado de
São Paulo e da Vigilância Sanitária:
•
•
•
•
•
•
•
•

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo reunião com Dr. David Uip, Secretário de Saúde e equipe, em
companhia da Dra. Alexandra Faciolli Martins (MPSP), dia 05/05/2016;
Reuniões setoriais na área da saúde pública (SS, Vigilância - Sanitária, Ministério Saúde) dia 05/05/2016 ;
Reunião Técnica do PQA na PRR3. Pauta: Aperfeiçoamento e considerações sobre a Tabela de Parâmetros de
Qualidade da Água para o Abastecimento X Riscos à Saúde X Tecnologias Apropriadas (guias de Orientações
Técnicas do Manual de Atuação do Ministério Público em Qualidade da Água); dia 27/01/2016 ;
Reunião do PQA na PRR3 sobre metodologia para construção de metas progressivas de qualidade da água, à
luz de parâmetros e indicadores, conforme cenários, riscos, tecnologia e saúde; dia 07/03/2016;
Reunião setorial no MP/SP-GAEMA-PCJ, com o setor da saúde (SS, ARES, ARSESP, Vigilância epidemiológica e
sanitária); dia 25/04/2016 ;
Reunião com ANVISA e Vigilância Sanitária no GAEMA/Piracicaba e Reunião sobre Águas e Saúde na PRR da
3ª Região; dia 09/06/2016 ;
Reuniões setoriais com área de saúde para discussão do sistema de informações da Vigilância Sanitária (MPF,
especialistas e stakeholders;
Reunião sobre compliance e medidas de integridade na área de saúde na PRR3 (28.6.2016, na PRR3)

22

Projeto Qualidade da Água do MPF:
Resultados
•

Formação de um grupo multidisciplinar de apoio ao projeto com cerca de 70 colaboradores (representantes da
academia, gestores hídricos, de agências reguladoras, especialistas, dos setores público e empresarial, ONGs) e de
cerca de 50 membros do MPF e dos MPs estaduais, para discutirem assuntos do projeto.
Foi estabelecido processo de inter-relacionamento e mailing entre todos os participantes para troca de experiências
e contribuições técnicas e jurídicas.

•

O projeto qualidade da água gerou diversas apresentações, documentos, estudos técnicos e artigos produzidos pelos
colaboradores do projeto, disponíveis no site abaixo:
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/projetos/qualidade-da-agua

•

O projeto tem trazido subsídios efetivos para a gestão da água potável, integrando as posições dos diversos
representantes da sociedade (grupo acima), incluindo a atuação do Ministério Público Federal na revisão da Portaria
de Potabilidade da Água (ofício 2367/2016-GAB/SVS/MS);
•

Rede Digital de Água e Saúde em discussão que permitirá a coleta de informações de forma estruturada pela
sociedade para advocacy e participação e para apoio a decisões por gestores e membros do Ministério Público
brasileiro;

•

Está sendo discutida a implantação de ferramenta de gestão de stakeholders (plataforma virtual), que permitirá a
identificação em campo dos desafios e oportunidades para a melhoria da qualidade das águas e elaboração de
planos de ação estratégicos;

•

Discussão de procedimentos de compliance para o cumprimento dos padrões ambientais e de saúde por meio de
controle social.
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Linha do Tempo MPs
estaduais e MPF e Água
(auge da crise hídrica)
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Linha do Tempo MPF e MPs dos Estados
(SP, RJ e MG) e Água (auge da crise
hídrica)
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Linha do Tempo MPF e MPs
estaduais e Água (auge da crise
hídrica)
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Linha do Tempo MPF e MPs
estaduais (SP, RJ e MG) e Água
(auge da crise hídrica)
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Projeto Qualidade da Água do MPF
Próximos Passos
•

Boletim das Águas
• Convocação e seleção de artigos para a edição do Boletim das Águas, procurando ampliar
adesões e engajamentos (dezembro de 2016);
• Tentativa de inclusão de vídeos e documentários;
• Retomar a divulgação da Revista das Águas da 4ª CCR/MPF no Boletim das Águas (4ª CCR e
SECOM-PGR estratégia para realocação dos sites abaixo:).
http://midia.pgr.mpf.gov.br/4ccr/sitegtaguas/

e

http://revistadasaguas.pgr.mpf.mp.br/

• Boletim das Águas do MPF como site independente (URL próprio)
•

Capacitação, workshops e reuniões técnicas para acompanhar estratégias e medidas de integridade na
Administração Pública e gestão de recursos hídricos, da saúde pública e socioambientais.

•

Realização de Curso a Distância do Projeto Qualidade de Águas de capacitação de membros e
servidores do MPF e MPs (60 horas) pela Escola Superior do Ministério Público Federal

•

Participação do Ministério Público Federal na Revisão da Portaria de Potabilidade do Ministério da
Saúde em 2017 e 2018 (oficio 2367/2016-GAB/SVS/MS).
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Projeto Qualidade da Água do MPF
Próximos Passos (continuação)
•

Continuar a articulação do Projeto Qualidade das Águas envolvendo sociedade civil organizada,
ONGs, setores públicos e empresarial de forma, Mídia efetiva, adotando os conceitos jurídicos
do controle social, mediante plataformas unificadas para a capacitação, conscientização e
facilitação ao acesso a informações hídricas e de gestão integrada de saúde e de questões
socioambientais.

•

Desenvolvimento de Rede Digital Inteligente de Qualidade das Águas.
Com base nas reuniões realizadas está em desenvolvimento a estrutura do novo Projeto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espaço virtual de cruzamento de dados e informações em gestão integrada sobre qualidade
das águas, saneamento, saúde pública e meio ambiente
Fórum de Diálogos sobre Qualidade das Águas
Tutoriais sobre Temas Estratégicos
Gestão de Conhecimento e Articulação de Stakeholders
Links para Sites Parceiros e Tutoriais de Temas Estratégicos
Mapas interativos
Busca Avançada
Links para Monitoramentos Online e relatórios
Utilização de ferramentas de comunicação e sensibilização para engajamento e mobilização
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Novo Projeto para 2017-2018
Conexão@Água: Gestão de Comunicação e Rede Digital
• Justificativa:
•

As reuniões realizadas no Projeto Qualidade das Águas demonstraram a necessidade de
desenvolver, implementar e operar ferramentas de comunicação e de tecnologia da
informação para articular os diferentes stakeholders pela melhoria gestão e da
qualidade das águas e da saúde, fornecer subsídios à tomada de decisão, favorecer a
transparência das informações e mobilizar a sociedade civil.

• Recursos Humanos Envolvidos com o novo Projeto:
•

•

Diversos Especialistas em TI - Tecnologia da Informação e envolvidos no Projeto
Qualidade das Águas, dentre os quais: Francisco Barciella Júnior (Técnico Administrativo
de Informática da PRR3), Alexandre Saadi (Coordenador de Tecnologia de Informação e
Conhecimento da PRR3), Nelson Assal Filho (Profissional na Área de Gestão de
Conhecimento e Negócios), Alfredo Deak Júnior (Diretor da Área de Justiça e Segurança
Pública da Microsoft), Samuel Nalpas (Profissional na Área de Gestão de Conhecimento)
Participação de especialistas com renomados conhecimentos dos setores público,
privado e sociedade , relacionados com gestão, qualidade de água, saúde, saneamento,
tecnologia, gestão de riscos, processos de tratamento de água, anticorrupção e outros
assunto.
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Novo Projeto para 2017-2018
Conexão@Água: Gestão de Comunicação e Rede Digital
•

Recursos Materiais Existentes:
•
•

•

Plataforma Digital do Ministério Público Federal (conforme apresentação do técnico de
informática da PRR3, Francisco Barciella Júnior)
Plataforma Digital de Gestão de Relacionamento de Stakeholders (SRM- Stakeholders
Relations Management) para Qualidade das Águas (em elaboração) com ferramenta que
permite a avaliação graduada pela própria sociedade dos riscos socioambientais e
definição de oportunidades, relacionados à qualidade da água em determinada bacia
hidrográfica

Produtos em Discussão:
•
•

•
•

Rede Digital Inteligente de Qualidade de Água
Articulação de Stakeholders (implantação da Plataforma Digital SRM Qualidade das
Águas)
Elaboração de um Documentário Água e Saúde
Desenvolvimento de Coletânea de artigos sobre Água , Saúde e outros assuntos
correlacionados
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