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Em 2018 - o Governo do Estado da Bahia manifestou oficialmente o interesse em participar do 2º
Ciclo do PROGESTÃO, sendo então assinado, em 21/11/2018, o Contrato nº 049/ANA/2018, entre
a ANA e o INEMA (contratante), tendo como intervenientes a Secretária Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CONERH.
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O PROGESTÃO 2º Ciclo tem horizonte de execução de 2019 a 2022, com previsão de
transferência de recursos por parte da ANA da ordem de R$ 5 milhões, através de 05 parcelas
de até R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).

Dentre as metas de cooperação federativa, neste 2º Ciclo do Progestão, tem-se a Meta 1.2 -
Capacitação em Recursos Hídricos, anteriormente inserida no 1º ciclo do Programa no rol das
metas estaduais.

PRODUTO DA META 1.2: elaboração e execução de um Plano Estadual de Capacitação em
Recursos Hídricos, que contemple a capacitação de todos os integrantes do Sistema Estadual de
Recursos Hídricos do Estado da Bahia (SEGERH-BA).



Objetivo Geral:
Fortalecer a gestão de recursos hídricos no Estado da Bahia, através de ações continuadas de
capacitação dos servidores/colaboradores dos entes do SEGERH/BA que possibilitem o
aperfeiçoamento de suas respectivas competências e atribuições.
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Objetivos Específicos:
Identificar as demandas de capacitação voltadas a aprimorar o desempenho profissional dos
servidores/colaboradores dos entes do SEGERH-BA, contribuindo para o alcance dos objetivos
institucionais de cada ente;

Orientar o planejamento, a execução e a avaliação de ações de capacitação constantes dos
entes do SEGERH-BA, dentro do escopo deste Plano;

Apresentar conceituações e classificações relevantes para o planejamento de ações de
capacitação deste Plano;



Objetivos Específicos (continuação):
Contribuir para a valorização, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das competências dos
servidores e/ou colaboradores dos entes integrantes do SEGERH/BA;
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Ofertar ações de capacitação e de treinamento na área de recursos hídricos para os integrantes
do SEGERH/BA, em particular os servidores do INEMA e da SEMA e os membros dos Comitês
Estaduais de Bacia Hidrográfica e do CONERH contribuindo dessa forma para o crescimento
profissional e pessoal de seus servidores e/ou colaboradores;

Propiciar a melhoria efetiva da qualidade dos serviços prestados pelos entes do SEGERH-BA.



METODOLOGIA :

1. Definição dos entes SEGERH;
2. Componentes mínimos do Plano estabelecidos pele ANA;
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2. Componentes mínimos do Plano estabelecidos pele ANA;
3. Diagnóstico das necessidades de treinamento e capacitação;
4. Definição dos tipos de capacitação;
5. Sistematização dos dados e priorização das ações:

Das 80 (oitenta) ações apontadas no diagnóstico, 47 (quarenta e sete) foram
priorizadas para os próximos 04 (quatro) anos (2019 – 2022) envolvendo as
11 (onze) competências relacionadas à gestão de RH.
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Monitoramento 
Hidrológico e Eventos 

Críticos
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Previsão de capacitação de 2.014 pessoas em 04 anos (entre técnicos,
colaboradores dos órgãos gestor e executor da Política Estadual de recursos
Hídricos, bem como membros das entidades colegiadas), abrangendo as 11
Competências definidas pela ANA, em parceria com as instituições
estaduais.
Total de 47 Ações de Capacitação.

Em 2019, serão realizadas 23 (vinte e três) ações de capacitação com um
total de 202 (duzentas e duas) pessoas capacitadas.
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RESULTADOS ESPERADOS:

Aprimoramento das ações desenvolvidas pelos órgãos gestor e executor da Política Estadual
de Recursos Hídricos;
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Valorização e aprimoramento das ações desenvolvidas pelos servidores públicos do Estado
da Bahia envolvidos com a gestão de recursos hídricos;

Maximização das ações voltadas à gestão de recursos hídricos no Estado;

Melhoria na qualidade dos serviços prestados pelos entes do SEGERH-BA;

Difusão do conhecimento no âmbito da instância executiva e colegiada;

Fortalecimento do Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Estado da Bahia – SEGERH-BA.


