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1 – INTRODUÇÃO 
 
A Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, Instituída em 1997, norteou-se pelos 
princípios da primeira conferência global para discutir a questão hídrica, em 1992, em Dublin, com 
destaque para o princípio da participação social. Como recurso natural vital, de múltiplos usos e valores a 
gestão da água será sempre predominada por questões locais e territoriais, o que impinge, além da 
descentralização, uma efetiva participação social na construção de políticas públicas afetas à alocação 
dos recursos hídricos e ainda à preservação e controle qualiquantitativo. Nasce assim, tendo como 
referência o exitoso modelo de gestão francês, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, como fruto dessas reflexões que, inclusive, inspiraram nossa Constituição. 
 
De fato, em que pese a Constituição de 1988 ter destinado capítulo exclusivo ao meio ambiente, dando 
sustentação constitucional à já existente Política Nacional de Meio Ambiente e ao Sistema Nacional de 
Meio Ambiente resultante, essa mesma Constituição, em seu artigo 21, inciso XIX, determina que: 
"Compete à União (...) instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir 
critérios de outorga de direitos de seu uso".  
 
Com essas referências e em um cenário de grande evolução democrática do país, certo é que ninguém 
coloca em dúvida a necessidade da participação social na gestão dos recursos hídricos. Entretanto, 
passadas quase duas décadas da promulgação do Sistema, e com a implantação e o funcionamento de 
mais de uma centena de Comitês, instituições que acomodam de forma participativa a sociedade civil 
usuária, ambientalista e os poderes públicos executivos, o que se verifica é uma crise de governança.  
 
Dos estudos até hoje desenvolvidos para avaliar essa sentida desgovernança da gestão de recursos 
hídricos, mesmo que dotado de um sistema moderno que coaduna com todos os preceitos avançados de 
formulação democrática de políticas públicas, com destaque para a recente publicação da WWF em 
parceria com FGV, “Governança dos Recursos Hídricos - Proposta de indicadores para acompanhar sua 
implementação” chama a atenção a necessidade de aferir a participação social. O que se verifica é que 
participação social tem conceito mais ou menos homogêneo e é abertamente defendida por todos os 
segmentos, entretanto, ninguém mede. 
 
A apresentação deste Termo de Referência visa assim contribuir para o debate da governança no 
Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, como o objetivo maior de fortalecer seu princípio 
participativo, sobre o qual, como dito, ninguém coloca em dúvida. Pois, o que se pretende de fato é o 
fortalecimento da atuação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Um Comitê com essa 
importância política e institucional, dada a sua dimensão e diversidade hídrica, precisa refletir sobre a 
sua atuação como forma de melhorar, e dar exemplo, o desenvolvimento de processos políticos da ação 
social participativa. 
 
       

2 – CONTEXTO  
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
3 – JUSTIFICATIVA 
 
Despertados pela necessidade de se aferir, como forma de melhorar, sua atuação, membros do CBHSF, 
por meio de sua Câmara Técnica e Programas, Planos e Projetos, e com o apoio da sua Diretoria e da 
AGB Peixe Vivo, realizou o Seminário Métrica Social. Com rica discussão, cujas palestras e os resultados 
são referências obrigatórias para o desenvolvimento do trabalho aqui proposto, chegou-se às seguintes e 
principais conclusões: 
 

a. Comitê espelha tendência e avanço administrativo de uma sociedade. Portanto, o 
modelo é pertinente e sua governança precisa ser avaliada para correção de rota, 
fortalecimento do Sistema, pois essencial para a gestão dos recursos hídricos; 



b. é preciso mesmo aferir o desempenho do CBH, na perspectiva de se ter a participação 
como meio e não como um fim em si mesmo;  

c. existem bases conceituais evoluídas, estudos e alguns modelos e propostas de 
indicadores, sobre os quais é preciso debruçar de forma mais sistêmica; 

d. a essência participativa está na capacitação, conhecimento, comunicação. Preparação 
dos membros do CBH para melhor desempenho e atuação é essencial, assim como a 
sustentabilidade financeira; 

e. é necessário avaliar a possibilidade de contratação de um serviço de consultoria para a 
tarefa de seleção e aplicação de indicadores de desempenho para o CBHSF 

 
Diante do exposto, ficou decidido pela necessidade de se efetuar a contratação de consultoria 
especializada que desenvolva e apresente uma métrica que possa aferir o desempenho do CBHSF nas 
suas funções básicas e legais. Tal métrica deverá indicar meios para melhorar a atuação e desempenho 
do Comitê e assim apoiar o fortalecimento de todo o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
 

4 – OBJETIVO 
 
Desenvolver um indicador ou indicadores que possam aferir o desempenho do processo de participação 
social na definição e execução da Política de Recursos Hídricos, definida e implementada a partir da 
atuação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Mais especificamente, buscar uma 
métrica para aferir o desempenho do CBHSF na sua missão de melhoria da disponibilidade hídrica na 
bacia hidrográfica de atuação.  
 

5 – ESCOPO DOS SERVIÇOS  

 
A contrata deve fazer um trabalho investigativo de levantamento da bibliografia existente sobre o tema, 
em especial um estudo mais dedicado sobre as experiências apresentadas durante o Seminário de 
Métrica Social  promovido pelo CBHSF, cujos trabalhos e resultados serão colocados à disposição com o 
apoio da AGB Peixe Vivo. O levantamento deve resultar em uma análise apurada, tendo como referência 
a necessidade de atender as seguintes expectativas do Comitê:  
 

a. desenvolvimento de uma métrica que possa avaliar o grau qualitativo da participação 
e em que medida e como estão funcionando os canais de participação no CBHSF; 

b. aferição da inclusividade – o tanto  de atores que são aderentes ao processo 
participativo no Sistema; 

c. identificação de mecanismos de pedagogia cidadã que legitimem a política de água na 
sociedade, de como uma sociedade pode e deve apreender sobre a importância dos 
recursos hídricos. Ser deliberativo não resolve, é preciso ser convincente, de todos; 

d. quais são os valores efetivamente agregados quando há uma decisão colegiada sobre 
aplicação dos recursos financeiros; 

e. qual deve ser a pauta predominante do CBHSF, ou sobre que pautas há participação 
social com agregação de valor. 

 
Como base na investigação bibliográfica proposta, a contratada deve promover oficinas, com a 
participação de membros do CBHSF, no mínimo duas com duração de 6 horas cada, para a discussão 
dirigida e dedicada da temática com o objetivo de definir as diretrizes gerais que deverão servir de 
referência para o desenvolvimento do(s) indicador(es). Como diretrizes deverão ser definidos 
especialmente o que dever ser medido, tendo como base que não existe indicador bom ou ruim, existe 
indicador adequado ou inadequado, pois indicador tem que ter ressonância. 
 
Após a investigação e a partir dos resultados das oficinas a contratada deve desenvolver o(s) 
indicador(es) de métrica social conforme objeto deste trabalho. 
 
6 - PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 
 
A contratada deverá entregar os seguintes produtos: 



1- Relatório com análise e avaliação bibliográfica com conclusão preliminar para o atendimento das 
expectativas expostas 
2- Programação da Oficina (caso seja necessária a contratação de consultores externos para proferir 
palestra especializada sobre o tema, esta deve ser discutida com o grupo competente, não fazendo 
parte do preço final) 
3- Relatório com a definição do(s) indicador(es), contendo a descrição, conceito, justificativa e 
metodologia de aplicação. 
 
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO/ CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
O prazo total é de 12 meses 
 
8 – FORMA E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO   
 
9 - LOCAIS PARA ENTREGA DOS PRODUTOS  
 
10 - ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
 
A CTPPP juntamente com a AGB Peixe Vivo fará o acompanhamento  
 
11 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
 
12 - FONTE DE RECURSOS 


