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Em funcionamento no Estado desde 2012, o convênio da Bahia é o maior no âmbito do Água Doce,
o que coloca o Estado como referência na execução do programa

Discutir a possibilidade de um novo convênio do Programa Água Doce (PAD) na Bahia e um acordo
de cooperação técnica para a realização de um Plano Estadual de Revitalização das Bacias
Hidrográficas. Esses foram alguns dos pontos debatidos numa reunião realizada nesta terça-feira
(27), em Brasília, entre o Governo da Bahia e representantes do Ministério de Desenvolvimento
Regional (MDR).
Representando o Governo da Bahia, participaram o secretário estadual do Meio Ambiente (Sema),
João Carlos Oliveira; o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional
(CAR), Wilson Dias; a coordenadora do PAD na Bahia, Luciana Santa Rita; e o técnico da CAR,
Abimael Passos.
Pelo Governo Federal, estiveram presentes o diretor de Recursos Hídricos e Revitalização de
Bacias Hidrográficas, Renato Saraiva; o coordenador geral de Revitalização de Bacias
Hidrográficas, Henrique Veiga; O coordenador de Dessalinização de Águas do MDR, Alexandre
Saia; e o consultor do MDR, Franklin Rocha.
Durante a reunião também foram debatidos o monitoramento e a manutenção dos sistemas já
existentes na Bahia, que é um trabalho realizado pela CAR. Na primeira etapa do programa, foram
implantados 145 sistemas de dessalinização. A 2ª etapa, que está em fase final, prevê a
implantação, recuperação e gestão de mais 150 sistemas. No total, o PAD na Bahia contou com um
investimento de mais de R$ 62 milhões, beneficiando cerca de 200 mil pessoas de 56 municípios.
Em funcionamento no Estado desde 2012, o convênio da Bahia é o maior no âmbito do Água Doce,
o que coloca o Estado como referência na execução do programa. “Somos o maior estado, tivemos
o maior aporte de recursos, e também o maior número de dessalinizadores implementados. Para
esse novo convênio já temos identificadas mais de 370 comunidades que estão aptas a receber o
PAD”, afirmou o secretário João Carlos.
PAD - o programa visa estabelecer uma política pública permanente de acesso à água de qualidade
para o consumo humano, incorporando cuidados técnicos, ambientais e sociais na implantação,
recuperação e gestão de sistemas de dessalinização de águas salobras e salinas.
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