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O desenvolvimento sustentável da Paraíba e da região 

Nordeste exige uma gestão estratégica dos seus recursos 

hídricos, com um olhar no presente e uma visão de futuro. 

Esta é a pauta central do Seminário de Gestão Estratégica 

das Águas, em Campina Grande, que reunirá representantes 

de instituições públicas, privadas e não-governamentais 

comprometidas com uma sociedade mais equitativa do 

p o n t o  d e  v i s t a  s o c i a l ,  e c o n ô m i c o  e  a m b i e n t a l .

Conectado com a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS - 2030), o evento será um espaço para a 

geração de conhecimento e iniciativas, a partir de 

experiências nacionais e internacionais, a exemplo do 

projeto Colorado-Big Thompson, nos Estados Unidos, além 

de modelos de gestão e sistemas inovadores que 

contribuem na construção de uma agenda estratégica da 

Paraíba para a gestão e o uso eficiente dos recursos hídricos.



08h00 Credenciamento

09h00 Cerimônia de abertura

10h00 Liderança do Brasil na Agenda Global para o Desenvolvimento Sustentável. 
 Haroldo Machado, representante do PNUD. 

Assinatura de Cooperação para Promoção da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento
  Sustentável na Paraíba – Acordo celebrado entre PNUD, Sebrae, Instituto Alpargatas, FIEP,  UFPB.

10h30 Visão Nacional do processo de Gestão da Integração de Bacias
 Representante da Agência Nacional das Águas (ANA).
 
11h15 Projeto Colorado Big Thompson, Estados Unidos
 Eric Wilkinson, diretor Geral Northern Colorado Water Conservancy District

12h00 Momento de debates.

12h30 Almoço

14h00 Visão Estadual do processo de Gestão das águas
 , secretário de Recursos Hídricos do Estado da Paraíba.João Azevedo

14h45 A importância do uso da água na agricultura irrigada no Colorado-EUA
 , comissário (Secretário) da Agricultura do Estado do Colorado-EUA.Don Brown

15h30 Modelo de Gestão da North Sterling and Prewitt Reservoir System, Colorado, Estados Unidos
 , diretor Geral North Sterling and Prewitt ReservoirsJim Yahn

16h15 Inovação e tecnologia em sistemas elétricos para distribuição entrega de águas.
 , Diretor presidente Energy Management Corparation.Wayne Turnbow

17h00 Momento de debates.

09h00 Construção da agenda estratégica para gestão e usos dos recursos hídricos que impulsione o
 desenvolvimento sustentável no Estado da Paraíba nos seus aspectos econômicos, 
 sociais e ambientais.

 Mesa de Diálogos Institucionais.

11h00 Apresentação dos trabalhos e conclusão da agenda.

12h00  Encerramento

15 e 16  fevereiro  2017
8h às 17h00 Local: FIEP - Campina Grande, PB

Construir uma agenda estratégica para gestão e usos dos recursos hídricos que impulsione
o desenvolvimento sustentável no Estado da Paraíba nos seus aspectos econômicos, sociais e ambientais.

Gestores públicos, empresários profissionais de instituições sociais, financeiras e de ensino superior.

ODS-17   Fortalecer os mecanismos de implementação e revitalizar a parceria global para 
                  o desenvolvimento sustentável. 

ODS-1    Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 

ODS-2    Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição, e promover a agricultura 
               sustentável;

ODS-3    Assegurar uma vida saudável e promover o bem estar para todos, em todas as idades; 

ODS-4    Garantir educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizado 
               ao longo da vida  para todos; 

ODS-5    Alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as  mulheres e meninas;

ODS-6    Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos;

ODS-7    Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e moderna para todos;

ODS-8    Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, 
               e trabalho decente para todos; 

ODS-9    Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização  inclusiva e sustentável, e fomentar 
                a inovação; 

ODS-10    Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles; 

ODS-11     Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos,  seguros, resilientes e sustentáveis;

ODS-12     Assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis;

ODS-13    Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos;

ODS-14    Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, mares e  recursos marinhos para 
                  o desenvolvimento sustentável; 

ODS-15    Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos  ecossistemas terrestres, gerir de forma 
                  sustentável as  florestas, combater à desertificação, bem como deter e  reverter a degradação 
                  do solo e a perda de biodiversidade; 

ODS-16    Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o  desenvolvimento sustentável, proporcionar 
                  o acesso à justiça  para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e  inclusivas 
                  em todos os níveis; 

SEBRAE:  ⁸³2108.1290  /  2108.1291 (Marcílio)
                  
FIEP:  ⁸³2101.5352  /  2101.5357
           eventos@fiepb.org.br


