RECURSOS DA COBRANÇA DO USO DA ÁGUA (2018-2029)
1º Quadriênio (2018-2021)

Destinação dos recursos
Prioridade 1
Prioridade 2
Prioridade 3

2018
A

Formação em gestão de
recursos hídricos de
membros da CBH-TJ

2019
A

2020
A
B

2º Quadriênio (2022-2025)
2021
A
B

3º Quadriênio (2026-2029)

2022

2023

2024

2025

A
B

A
B

A
B

B
A

2026
B

2027
B

2028
B

A

A

A

2029
B
A

50% da
Cobrança
50% da
Cobrança

Revisão do PDEA-TJ

Serão pontuados os projetos que contemplarem a prioridade correspondente a A ou B, do ano vigente. Vide 4º critério de pontuação da CT-EA do CBH-TJ.

Destinação dos recursos

RECURSOS DO FEHIDRO (2018-2029)
1º Quadriênio (2018-2021)
2º Quadriênio (2022-2025)
2018

2019

Prioridade 1
Prioridade 2
Prioridade 3

2020
Fehidro

2021

2022

2023
Fehidro

2024

3º Quadriênio (2026-2029)
2025

2027

2028

2029

Fehidro
Fehidro

Formação em gestão dos
recursos hídricos de
membros do CBH-TJ
Elaboração e
acompanhamento de
indicadores de EA para a
UGHRI-13
Projetos e ações de
comunicação e
divulgação da atuação do
CBH-TJ

2026

Fehidro

Fehidro

Fehidro

Fehidro

Fehidro

Fehidro

Fehidro

Fehidro

Detalhamento dos projetos de demanda induzida
Formação em gestão dos
recursos hídricos de
membros do CBH-TJ

Curso de especialização em gestão dos recursos hídricos para os membros do CBH-TJ, com Trabalho de Conclusão de Curso aplicado
ao CBH-TJ. Vagas: 40. Número de horas: 360h

(2025) Aplicação dos indicadores para
(2019) Criação de indicadores visando
(2022) Aplicação dos indicadores para o
realização do diagnóstico das principais
Elaboração e
acompanhar de que forma os projetos de
acompanhamento dos projetos de educação demandas por projetos e ações de educação
educação ambiental estão suprindo as
ambiental executados, avaliação das
ambiental na UGRHI 13. Além dos
acompanhamento de
necessidades
identificadas
no
PDEA-TJ.
prioridades
do
Plano
de
Ação
do
PDEA-TJ
e,
resultados
da aplicação dos indicadores, o
indicadores de EA para a
Este projeto deverá realizar a calibração, a
se necessário, revisão dos critérios de
diagnóstico deverá conter dados primários e
UGHRI-13
verificação e a aplicação destes indicadores.
pontuação do CBH-TJ.
secundários que serão utilizados para
subsidiar o processo de revisão do PDEA-TJ.

(2018 e 2024) Projetos que visem a divulgação e comunicação do
CBH-TJ em toda a UGHRI 13. Utilizar as ferramentas de
comunicação e divulgação contidas no PDEA-TJ. Os projetos
deverão conter, no mínimo, os seguintes itens: 1 - execução de pelo
menos um evento (encontro e/ou simpósio) para integração das
ações do CBH-TJ com a sociedade civil, instituições de
Projetos de comunicação
pesquisa/ensino/extensão, técnicos, atores e outros profissionais
e divulgação da atuação
envolvidos com a gestão de recursos hídricos; 2 - produção de
do CBH-TJ
boletins de divulgação das ações das Câmaras Técnicas e do CBHTJ (impressos e virtuais, inclusive mailing); e 3 - publicidade das
atividades do CBH-TJ na imprensa. Importante: utilizar a lista de
contatos do CBH-TJ e a lista de e-mails contida no inventário do
PDEA-TJ (disponível no relatório de execução do PDEA-TJ) para o
mailing e divulgação das ações.

(2021 e 2027) Projetos que visem divulgar o CBH-TJ em toda a
UGHRI 13, por meio da criação de uma plataforma online e a
realização de um evento de divulgação das ações do CBH-TJ. Este
evento deve ser aberto e divulgado para toda sociedade civil,
instituições de pesquisa/ensino/extensão, técnicos, atores e demais
profissionais envolvidos com a gestão de recursos hídricos.
A plataforma online deve contar com dispositivos para reuniões e
palestras online, garantindo a participação à distância dos
interessados; criação de um banco de dados para inserção de
informações georreferenciadas da UGHRI 13 nas diferentes
Câmaras Técnicas; espaço para comunicação e divulgação das
atividades realizadas pelo CBH-TJ (com acesso aos tomadores para
divulgação dos empreendimentos); e seguir demais orientações
sobre comunicação e divulgação da CT-EA e contidas no PDEA-TJ.

Revisão do PDEA-TJ

A revisão do PDEA-TJ deverá ser feita de acordo com os indicadores e com o diagnóstico da situação da educação ambiental na UGHRI
13. Estes indicadores irão auxiliar a elaboração da nova proposta do Plano de Ação e dos critérios de pontuação do CBH-TJ. O novo
PDEA-TJ deverá ser realizado de forma participativa e integrada com os atores de educação ambiental e com as particularidades locais
existentes, considerando a visão global de bacia hidrográfica, sub-bacia e microbacia como unidades de gerenciamento.

