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I - O FONASC – CBH - O Fórum Nacional da Sociedade Civil na Gestão
de Bacias Hidrográficas e uma organização não governamental que congrega
uma rede de entidades e cidadãos confederados cujo objetivo e articular,
apoiar, organizar e capacitar essas organizações e movimentos da sociedade
civil com vistas a sua maior e melhor atuação frente aos instrumentos e
estäncias da política nacional e estadual de recursos hídricos e seus objetivos
propugnados na lei 9433-97. O FONASC se constituiu com personalidade
jurídica com registro no CNPJ sob numero 057841430001-55 e coordena
suas atividades através dos escritórios de Belo Horizonte - São Luiz e
brevemente Brasília.
O Fonasc.cbh surgiu do ideal da gestão participativa das águas das águas,
ainda distante na atual conjunta onde à sociedade civil encontra limitações
para participar da gestão cidadã das Bacias Hidrográficas. Antecipando-se na
implementação dos instrumentos da política nacional de recursos hídricos,
usuários, setores técnicos e atores governamentais se INSTITUIRAM como
pioneiros interlocutores do sistema de gestão na política das águas do Brasil.A
sociedade civil, pelo contrario tradicionalmente enfrenta maiores desafios e
dificuldades para obter informações, acessar instrumentos de ação e participar
mais e melhor nos processos decisórios da gestão integrada das águas tal qual
preconizado na legislação.O FONASC já realizou treis congressos nacionais e
desenvolveu e aplica em parceria com outras entidades dos pais, a
metodologia de “PROGRAMA DE FORMACAO DE AGENTES AMBIENTAIS DE
BACIAS HIDROGRAFICAS”.
Entendendo a mobilização e conscientização dos cidadãos para água como
instrumento de cidadania o Fonasc busca a inclusão, mobilização, articulação e
capacitação desse atores sociais e econômicos, para que esses se façam
sujeitos da gestão dos recursos hídricos. Hoje, mais de 200 entidades e
cidadãos compõem uma rede que sucederia e constrói o fórum. Procuram,
através dele promover e democratização de informações e construir uma nova
e mais democrática relação entre Estado e sociedade, que viabilize a política
publica relacionada à água e contemple a diversidade das mais diversas
demandas locais relacionadas e esse bem da vida.A água, bem natural a qual
todos têm direito, pode ser conforme os princípios do desenvolvimento
sustentável, para a garantira da qualidade das futuras gerações e a vida
fundamentada preservando seu valor social – vide www.fonasc-cbh.org.br
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II - SOBRE O PROGRAMA “FONASC. DE RECONHECIMENTO PARTICIPATIVO DE
RESPONSABILIDADE SOCIO -AMBIENTAL PARA A AGUA” PROJETO ÈMPRESA AMIGA DA
AGUA ““.

O reconhecimento da responsabilidade social e ambiental está intimamente
relacionado a práticas ambientalmente corretas e normalmente se circunscreve,
na sua divulgação, somente ao “balanço de Responsabilidade Social” das
empresas, publicadas comumente, com vistas a agregar mais valor positivo aos
empreendimentos e produtos.
Por sua vez, a busca da certificação da qualidade ambiental por parte das
organizações e empresas em geral, conforme normas Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT, tem sido uma prática constante, em função das
exigências de mercado e do próprio marketing positivo que essa pratica possibilita.
Mas o reconhecimento do trabalho sócio-ambiental empreendido por grandes
números de cidadãos e empreendedores econômicos em uma bacia hidrográfica
em prol dos corpos dágua onde se situam, é muitas vezes obscurecido, impedindo
os efeitos demonstrativos e exemplares das boas práticas sócias ambientais em
favor da comunidade.
Alem do mais, nos empreendimentos que tem na água, importante insumo
econômico, em alguns casos, não se mostram o compromisso real com a questão
ambiental e para com os recursos hídricos, e estes não se sustentam após a
concessão da certificação, face da inexistência de políticas públicas de meio
ambiente, a ausência de auditorias permanentes e, principalmente, a ineficiência e
a inoperância dos órgãos de fiscalização e de gestão da política ambiental, ou seja,
a insuficiência dessas “políticas” frente ao poderio econômico de empreendimentos
que não incorporaram de fato,esses valores na sua filosofia e atuação.
Outro fato que vale destacar é a metodologia dos processos da certificação
tradicional até então, que, mesmo envolvendo a participação de técnicos e
consultores de renomes na condução dos mesmos, não tem evitado determinadas
posturas de omissão e negligência na condução de uma política ambientalmente
sustentável, em especial em relação aos recursos hídricos.
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III - OBJETIVOS
A proposta do FONASC (Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias
Hidrográficas), é a implantação de uma tecnologia social após agregar, através de
um levantamento e registro, das entidades civis de uma região delimitada
geograficamente pela bacia hidrográfica em que se situam com o necessário rigor
metodológico, é no sentido de promover a regionalização de uma outorga da
Qualidade Sócio Ambiental dos empreendimentos identificados, incluindo a
Responsabilidade Social, através da concessão do selo: “EMPRESA ALIADA DA
AGUA – RESPOPONSABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL”Já requerido seu registro
junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Conforme protocolo
no.INPI - DEMG/002637 de 13/07/2004, e cujo regulamento para sua divulgação
esta em fase de conclusão.
IV – OBJETO
Este título ou outorga que não tem vinculação com órgãos governamentais e com
os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas quanto à certificação
tradicional, e uma grande promoção s[ócio educativa ao nível da bacia hidrográfica
e será conferidas pela sociedade civil as organizações que preencha os critérios
técnicos estabelecidos em regulamento e será fundamentalmente uma agregação
de valor e reconhecimento do trabalho desses empreendedores e cidadãos
usuários públicos e/ou privados que tenham uma relação ambientalmente
sustentável com os corpos d’água, incluindo também a responsabilidade social,
através de um conselho eclético da própria região ou bacia hidrográfica sob
orientação e metodologia disponibilizada pelo FONASC. CBH.
A empresa ou organização detentora dessa outorga também participara do
portal www.amliadosdaagua.com.br onde será divulgado as ações e os critérios
que justificaram sua participação como detentora do uso dessa
marca.Evidentemente que se espera que tal processo redunde na ampliação
das ações ambientais e sociais das organizações receptoras inclusive com a
assessoria e apoio do FGONASC.CBH e|ou para o FONASC.CBH. Nesse sentido
prever-se que o PROGRAMA “FONASC. DE RECONHECIMENTO PARTICIPATIVO DE
RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL PARA A AGUA” PROJETO ÈMPRESA ALIADA
DA AGUA “será mais um projeto do FONASC. CBH com estrutura e diretrizes especificas em
prol da boa gestão publica e privada da água e do cumprimento de seus objetivos
institucionais”.
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V – LOCALIZACAO DA EXPERIÉNCIA PILOTO PREVISTA.
Este primeiro conselho de certificação, da região do sub médio do Rio São Francisco, com
sede em Juazeiro – Bahia, serão formado a partir de correspondência enviada pelo FONASC,
às entidades civis organizadas da região já parceiras do FONASC, além de Clubes de
Serviços e Entidades de ensino, que indicará o seu representante, respeitando as
peculiaridades dessa região da Bacia Hidrográficas dó Rio São Francisco.
Este mesmo Conselho será criado também, através do FONASC.CBH, nas regiões
do alto, médio e baixo do Rio São Francisco, com sedes nos municípios de Montes
Claros - Minas Gerais; Bom Jesus da Lapa – Bahia e Penedo – Alagoas.
Também estamos tendo boa receptividade quanto a aplicação do projeto na Bacia
do Rio Canoas – SC sem prejuízo portanto, de outras possibilidades onde o
projeto tenha condições de se efetivar.
Por serem as primeiras bacias hidrográficas, estas poderão apontar subsídios
metodológicos para que o programa se efetive em outras bacias, na medida que
as condições objetivas para implantação do projeto se efetivem para o
FONASC.CBH
VI - PROCEDIMENTOS PRELIMINARES.
Acreditamos que este projeto, que tem metodologia e similitudes com os
mesmos objetivos dos programas da Fundação Abrinq, em relação à vigilância no
combate ao trabalho escravo e a exploração de mão de obra infantil, será pioneiro
na bacia do Rio São Francisco. Tendo como marco de lançamento, o pólo
Juazeiro/Petrolina.
Para isso, o FONASC, contara com uma consultoria técnica especializada, que
relacionará e verificará o cumprimento dos parâmetros e sugerirá os critérios
mínimos tendo como base o regulamento do programa, a legislação social e
ambiental vigente, e outros condicionantes detectados a partir da própria
realidade local.
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Após uma analise detalhada de cada situação comprovadamente positiva nos seus
efeitos para os corpos dágua, ou até mesmo em relação aos passivos ambientais
existentes, emitir-se-á um parecer técnico que será submetido a este ‘’ Conselho
Da Certificação da Outorga de Responsabilidade Sócio-ambiental da Bacia” que,
após vistorias locais, concederá ou não o selo a EMPRESA OU ORGANIZAÇÃO
“ALIADA DA ÁGUA - RESPONSABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL” que será mantido
no prazo máximo de um ano e meio ou enquanto persistirem as políticas e as
práticas efetivas de controle e de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade
social, conforme regulamento e acompanhamento do mesmo pelo FONASC.CBH.
Por tratar-se de um projeto pioneiro no Brasil, o FONASC pretende divulga-lo no
Brasil e no exterior, principalmente, junto aos importadores de frutas da região do
Sub-Médio São Francisco “que já manifestam esta mesma preocupação em relação
à qualidade social e ambiental, através das normas EUREPGAP (mercado
consumidor europeu)”.
VII – ATIVIDADES PREVISTAS
Na
implantação
do
“PROGRAMA
FONASC.
DE
RECONHECIMENTO
PARTICIPATIVO DA RESPONSABILIDADE SOCIO -AMBIENTAL PARA A
AGUA” PROJETO ÈMPRESA ALIADA DA AGUA”prever-se ações propositivas
que consubstanciarão as definições e critérios de certificação a empresAs e
empreendimentos, na medida que o programa for sendo implantado na sua fase
piloto, prevendo-se preliminarmente portanto, as seguintes etapas/
I – CONCEPCAO DEFINITIVA DO PROGRAMA. II -REGULAMENTO DO PROJETO, III
- METODOLOGIA DO PROGRAMA, IV -PLANEJAMENTO DAS ACOES PILOTO NA
BACIA DO SUB MEDIO RIO SÃO FRANCISCO,V -IMPLANTACAO DE BASE FISICA
NA BACIA, VI -EXECUCAO DAS ACOES DE AVALIACAO E REAVALIACAO
PERMANENTE- VII -DEFINICAO DE METAS OPERACIONAIS E ESTRATEGICAS. O
prazo previsto para primeira certificação e de (6) seis meses.
A busca de recursos financeiros para instalação e manutenção da base física de
representação do FONASC em Juazeiro – Bahia e as demais atividades acima, para
possibilitar o desenvolvimento dos trabalhos, será realizada, preferencialmente,
ATRAVES DE PROJETOS junto a organismos a apoiadores de projetos sociais, que
já possuam familiaridade com o tema, e entidades não governamentais, tais como
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o jornal e a televisão dos estados que compõem a bacia do Rio São Francisco,
além de outras fontes alternativas a serem contatadas.

VIII – FASES E ATIVIDADESW
PROGRAMA PILOTO - FONASC. DE
RECONHECIMENTO PARTICIPATIVO DA RESPONSABILIDADE SOCIO AMBIENTAL PARA A AGUA.
ETAPAS

ATIVIDADES

RECURSOS
ACOES.

1-A ser aprovado pela coordenação

1-Contratação de um técnico.
2 –levantamento
de dados.
3 – Definição de lay layout e design.
4-plano de comunicação
E dos eventos pertinentes.

1-Concepção e Regulamento do fonac.Cbh.
2 -DEFINICAO DE METAS
OPERACIONAIS E
ESTRATEGICAS.

2- elaboração projeto piloto.

Sub total
1 - INICIO DAS ATIVIDADES.
2 - IMPLANTACAO DE BASE
FISICA NA BACIA.

1- Implantação de escritório local
2-Defini; ao de indicadores da bacia.
3- divulgação do programa.
4-comunicação com
Entidades locais.
5-Classificação e
Seleção dos outorgados

1- contratação de equipe de suporte
administrativo e logístico local.
3- equipamentos
4-consultoria técnica de comunicação e
indicadores.
5-seminários para relatórios e conclusões.
6-viagens e hospedagens
7-Aluguel e transportes
Sub total

1 - EXECUCAO DAS ACOES DE 0-Evento de certificação.
AVALIACAO E
1 – produção de material divulgação
REAVALIACAO PERMANENTE

1-acompanhamento técnico dos efeitos da
certificação para os atores envolvidos –
2-eventos informativos e formativos.
Sub Programa de formação de agentes
3-monitoramento da certificação.
ambientais de bacias hidrográficas.
4 – Acompanhamento das contrapartidas e25-– divulgação e repasse de metodologias
resultados no contexto das ações de
Para incentivo da responsabilidade
responsabilidade sócio ambiental na
Sócio-ambiental na bacia.
Bacia.

Período de realização seis meses

Sub.-total

TOTAL PREVISTO (cento e quarenta e seis mil reais)
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IX – COMUNICAÇÃO DO PROJETO
Critério fundamental para sustentabilidade política e credibilidade para
implantação do Programa è o incentivo e apoio financeiro de entidade ou
organização já identificada com a responsabilidade social e ambiental. Em vista
disso, estamos propondo essa parceria com entidades parceiras que possam se
qualificar como organização apta a receber o Selo de ‘ORGANIZACAO ALIADA
DA AGUA‘ e todas as vantagens pertinentes a ser conferido em data oportuna a
partir do desenvolvimento da implantação do programa - PROGRAMA
FONASC.
DE
RECONHECIMENTO
PARTICIPATIVO
DE
RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL PARA A AGUA “PROJETO
EMPRESA ALIADA DA AGUA’”.
O projeto deverá associar suas ações as estratégias de marketing social e
de responsabilidade social divulgadas pelas entidades envolvidas em
conformidade com suas normas internas e cláusulas contratuais de convenio e
cooperação com o FONASC.CBH. Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitê
de Bacias Hidrográficas.
As contrapartidas serão:
NÚMERO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

TIPO DE MÍDIA
Folder e Panfletos e outros impressos
Banners
Faixas
Camisetas e Bonés
Convites de Estréia e Para os seminários locais e Regionais.
Anúncios em Jornal
Paginas na Internet
Anúncios em Rádio
Participação em programas de rádio e entrevistas
Participação em Mídia Televisiva
Outras

QUANTIDADE
5.000
100
50
800
4.300
40
02
50
50
05
10

9
FONASC - Sul Sudeste
SCLN 107 bloco d sala 211 – Brasília DF CEP:70643-540
Tel.: (61- 32027448 – 61 99996191

e-mail: fonasc-cbh@fonasc-cbh.org..br

FONASC - Norte Nordeste
Rua São Pantaleão, 337 Centro /São Luís - Maranhão
Tel. (98) 3088-2505 Fax: (98) 81468116

e-mail: fonasccbh@yahoo.com.brr

Representação das Organizações Civis no CNRH
X – LOGOMARCA NOMINATIVA PROPOSTA E REGISTRADA PELO FONASCCBH-Forum Nacional da Sociedade Civil na Gestão de Bacias
Hidrográficas- INPI- Protoc. DEMG/002637 de 13/07/2004.
Site
www.aliadosdaagua.com.br registro domínio fapesp Julho2004.

Fonasc-cbh - Fórum Nacional da Sociedade Civil na
Gestão de Bacias Hidrográficas - inpi reqe. 2637
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