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Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas -

PROGESTÃO 

Desenvolvido pela Agência Nacional de Águas (ANA) em apoio aos SEGRHs - que
integram SINGREH.

• Princípio: pagamento por alcance de metas (incentivo financeiro).

• Objetivos:

• construir compromissos entre os entes
federados para a superação de desafios
comuns e promoção do uso múltiplo e
sustentável dos recursos hídricos;

• Promover a efetiva articulação entre os
processos de gestão das águas e de regulação
dos seus usos, conduzidos nas esferas
nacional e estadual;

• Fortalecer o modelo brasileiro de governança
das águas, integrado, descentralizado e
participativo.

• Regulamentação: Resolução ANA nº 379/2013

Adesão voluntária das unidades da federação



PROGESTÃO em Minas Gerais

O Governo do Estado de Minas Gerais aderiu ao Pacto Nacional pela
Gestão das Águas por meio do Decreto Estadual nº 46.465/2014.

1º Ciclo

2014 a 2019

37 metas 
(5 de cooperação 

federativa; 32 
estaduais)

2º Ciclo

2019 a 2023

36 metas 
(5 de cooperação 

federativa; 31 
estaduais)

Fusão das metas 

federativas de cadastro 

superficial/Subterrâneo 

e a meta estadual de 

Capacitação passa a ser 

federativa.

agrupadas as variáveis 
ORGANIZAÇÃO 

INSTITUCIONAL e 
ORGANISMO 

COORDENADOR/GESTOR



� Orientações sobre a assinatura do novo contrato;

� Realização da Oficina de avaliação do 1º ciclo (Roteiro Dirigido) e discussão das
propostas do 2º ciclo (Quadro de Metas);

� Adesão do Estado ao 2º ciclo do Progestão: ofício assinado pelo Governador;

� Manifestação de interesse da Entidade Estadual responsável pela coordenação do
Progestão (Igam), no 2º ciclo do programa;

� Avaliação jurídica da minuta do contrato.

• Reunião do CERH para apreciação do novo Quadro de Metas (Anexos III,
IV e V).

• Encaminhar à ANA toda a documentação necessária à qualificação do contrato,
incluindo o novo Quadro de Metas do Estado, devidamente acompanhado do
documento que comprova a aprovação pelo CERH.

A tramitação do Contrato e publicação no DOU ficarão por conta da Agência Nacional
de Águas.

O 2º Ciclo do Progestão



O 2º Ciclo do Progestão

Metas Federativas



Metas Federativas



Metas Federativas



Metas Federativas



Metas Federativas



Metas Estaduais



Quadro de Metas – 2019 a 2023
(Anexos III, IV e V do contrato)





Nº Metas/
Ano

2020 2021 2022 2023

II.2 (9) 1 5 6 7 8

II.3 (7) 1 4 5 6 6

II.4 (8) 1 5 6 6 7

II.5 (7) 2 2 4 5 5



Metas Estaduais

Variáveis
Legais, 

Institucionais e
de Articulação 

Social

Variáveis
de Planejamento



Metas Estaduais
1.4 – CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Nível 1: Não existe previsão de Conselho no arcabouço legal existente.

Nível 2: Existe Conselho previsto em Lei, mas o mesmo ainda não foi constituído.

Nível 3: Existe Conselho constituído, mas o mesmo ainda não é muito atuante e/ou funciona em condições precárias.

Nível 4: Existe Conselho constituído e atuante na gestão de águas (diversas resoluções, moções e outras decisões
tomadas) e o mesmo exerce parcialmente as suas atribuições previstas na legislação estadual.
Nível 5: Existe Conselho constituído e atuante na gestão de águas (diversas resoluções, moções e outras decisões
tomadas) e o mesmo exerce plenamente as suas atribuições previstas na legislação estadual, havendo reuniões
periódicas e comparecimento satisfatórios dos seus membros.

1.8 – CAPACITAÇÃO

Nível 1: Não existe plano de capacitação em âmbito estadual para temas afetos à gestão de recursos hídricos,
implementado de modo contínuo e baseado em mapeamento por competências.

Nível 2: Existe plano de capacitação em âmbito estadual para temas afetos à gestão de recursos hídricos, mas não é
um plano devidamente formalizado, nem implementado de modo contínuo e baseado em mapeamento por
competências.

Nível 3: Existe plano de capacitação em âmbito estadual para temas afetos à gestão de recursos hídricos,
devidamente formalizado e implementado de modo contínuo, baseado em mapeamento por competências.
Nível 4: Existe plano de capacitação em âmbito estadual para temas afetos à gestão de recursos hídricos, baseado
em mapeamento por competências, devidamente formalizado e implementado, de modo contínuo, por um setor
com atribuições específicas de planejamento e coordenação de atividades de capacitação em recursos hídricos.

2.5 – PLANO DE BACIA

Nível 1: Não existem planos de bacia vigentes.

Nível 2: Planos de bacia vigentes em até 50% das unidades de gestão hidrográfica.

Nível 3: Planos de bacia vigentes entre 50% e 75% das unidades de gestão hidrográficas.
Nível 4: Planos de bacia vigentes em mais de 75% das unidades de gestão hidrográfica.



Metas Estaduais

Variáveis
de Informação e

Suporte

Variáveis
Operacionais



Metas Estaduais
1.4 – BASE CARTOGRÁFICA
Nível 1: Não existe uma área específica própria, responsável pelo processamento de dados georreferenciados e capaz de realizar
análise do contexto geográfico para gestão de recursos hídricos.
Nível 2: Existe uma área específica própria, responsável pelo processamento de dados georreferenciados e capaz de realizar análise do
contexto geográfico para gestão de recursos hídricos, a qual dispõe de uma base digital em formato matricial da cartografia
sistemática (escalas de 1:1. 000.000 até 1:25.000) produzida pelo IBGE ou DSG.
Nível 3: Além dos requisitos estabelecidos no Nível 2, dispõe ainda de uma base digital em formato vetorial para a gestão de recursos
hídricos, proveniente da vetorização da cartografia sistemática produzida pelo IBGE ou DSG, em escala de 1:250.000 ou maior, em
bacias críticas do estado.
Nível 4: Além dos requisitos estabelecidos no Nível 3, dispõe de acervo recente de mapas da cartografia sistemática e/ou imagens de
sensores remotos aerotransportados ou orbitais (data de mapeamento ou de geração das imagens até dois anos* anteriores, inclusive),
que permitem atualizar a geometria e os temas da base digital em formato vetorial do nível precedente, para gestão de recursos
hídricos.
Nível 5: Além dos requisitos estabelecidos no Nível 4, dispõe de acervo recente de mapas cadastrais e/ou imagens de alta resolução de
sensores remotos aerotransportados ou orbitais (data de mapeamento ou de geração das imagens até dois anos* anteriores, inclusive),
que permitem atualizar a geometria e os temas da base digital em formato vetorial do nível precedente, para gestão de recursos
hídricos, em escalas maiores que 1:25.000.

1.8 – CADASTRO DE USUÁRIOS, USOS E INTERFERÊNCIAS
Nível 1: Não existe cadastro de usuários, usos e interferências.
Nível 2: Existe cadastro de usuários, usos e interferências para até 50% da demanda estimada.
Nível 3: Existe cadastro de usuários, usos e interferências para mais de 50% da demanda estimada

4.3 - COBRANÇA
Nível 1: Não há cobrança, estudo ou regulamento sobre o tema em âmbito estadual.
Nível 2: Não há cobrança, mas já existem estudos ou regulamentos sobre o tema em âmbito estadual.
Nível 3: Existe cobrança em alguma bacia hidrográfica.
Nível 4: Existe cobrança na maioria das bacias hidrográficas, mas os valores e mecanismos de cobrança utilizados ainda não estão
atualizados ou não são adequados ao alcance dos objetivos do instrumento de gestão.
Nível 5: Existe cobrança na maioria das bacias hidrográficas e os valores e mecanismos de cobrança utilizados estão atualizados e são
adequados ao alcance dos objetivos do instrumento de gestão.



Principais desafios da gestão estadual em Minas Gerais, Principais desafios da gestão estadual em Minas Gerais, Principais desafios da gestão estadual em Minas Gerais, Principais desafios da gestão estadual em Minas Gerais, 

de acordo com de acordo com de acordo com de acordo com o certificadoro certificadoro certificadoro certificador

� Segurança hídrica e gestão de eventos críticos: implementar as estratégias de segurança
hídrica no estado e promover ampliação dos técnicos responsáveis pela Sala de Situação, de
forma a melhor subsidiar o balanço hídrico, além de aprimorar os serviços de alerta de
inundações e seca.

� Plano de capacitação: implementar as ações do Plano de Capacitação, incluindo membros de
CBH e CERH.

� Água subterrânea: elaborar projetos para melhor conhecimento da dinâmica da água
subterrânea local e assim aprimorar as ações de gestão.

� Segurança de barragens: consolidar um banco de dados de barramentos no estado e
implementar a política estadual (avançando em 2019...)

� Aplicação dos recursos do Progestão: recomendado aumentar o percentual de investimentos
dos recursos do programa, de forma qualificada, em ações exclusivas de gerenciamento e
fortalecimento da gestão de recursos hídricos. Destaca-se a necessidade do estado de
investimentos na área de Tecnologia de Informação.





Os desafios para o fortalecimento da gestão dos recursos 
hídricos em Minas Gerais são muitos. Dessa forma, o 

Programa deve continuar, com a reestruturação das metas 
e maior exigência nos níveis de alcance para os próximos 4 

anos de gestão.

Para tanto, esperamos que o 2º Ciclo do Progestão seja 
efetivado e iniciado ainda em 2019, após a anuência do 

CERH e com o apoio de todos os entes do SEGRH.



Obrigada!

Assessoria de Programas, Projetos e Pesquisa em Recursos Hídricos IGAM

caroline.correia@meioambiente.mg.gov.br

lilian.domingues@meioambiente.mg.gov.br


