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O que vamos ver? 
 
• A Participação e a importância do Consenso 

 
• Comunicação no Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos 
 

• Atividade Prática 
 

Para quê? 
Aprender técnica de consenso para ser utilizada em 
diversas situações 

 
 

 

 

  



A  PARTICIPAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DO CONSENSO 
 

• Participação na Gestão dos Recursos Hídricos: Conselhos e 
Comitês de bacia – Lei Federal n°. 9.433/97 

• Participação para boa “Governança – New Governance” 

• Práticas Participativas de: informação, consulta e construção 
coletiva  

Existem muitas práticas. Algumas são utilizadas para se chegar ao 
consenso 

 

 

 

 

 

 

  



CONSENSO 
 

• 1 Concordância ou unanimidade de: opiniões, raciocínios, crenças, 
sentimentos, em um grupo de pessoas; decisão, opinião, deliberação: comum 
à maioria, ou a todos os membros de uma comunidade. 

• 2 Deliberação ou decisão, em geral tomada em conselhos ou assembleias, que 
se caracteriza pela ausência de manifestações discordantes, argumentos 
contrários ou objeções. 

• 3 Decisão, opinião, raciocínio, ponto de vista: próprio do senso comum; bom 
senso. 

• 4 Igualdade de características entre: dois objetos, fatos, coisas, elementos, 
pessoas ; identidade, uniformidade. 

• 5 Características não discordantes; harmonia. 

• 6 Manifestação de concordância; consentimento, anuência. Acordo entre 
várias pessoas. 
 

 

 

  



 

CONSENSO... 

• Mesmo que não seja a opinião “exclusiva ou a favorita” de 

todas as pessoas 

• Importante a argumentação ao longo da sua construção  

• Promove a integração, considera a deliberação e o processo 

• Cooperativo, igualitário,  inclusivo e participativo 
 

 

 

 

  



 

TÉCNICAS DE CONSENSO 
 
 • Técnica DELPHI –  

• Técnica do Grupo Nominal  
• Chuva de Ideais e debate. 
• Conferência de Consenso 
• Grupo Focal 

 
• Semáforo do Consenso e priorização – conferência e rodada 

de consensos. 
    Objetivo: Aprender a técnica 

Tema da atividade: Consenso sobre futuro portal do SINGREH) 
 
 
 
 
 



                        Atividade 

SEMÁFORO DE CONSENSO 
 

• Vermelho: informações que ainda não estão 
disponíveis, e não podem faltar no futuro portal; 

• Amarelo: informações que estão disponíveis, mas 
precisam ser melhoradas, portanto, vão para o site 
com ajustes  

• Verde: informações que estão disponíveis e devem 
ser incluídas no futuro portal.   

 
 
 



Como? 
• 1. Divisão em 3 grupos (depende do número de 

participantes) 
• 2. Divisão em duplas ou trios (depende do número de 

participantes) – consenso. 3 itens por cor. 15 min 
• 3. União de 2 duplas – consenso partindo do consenso 

anterior 
• 4.Repete o processo até formar um único grupo 
• 5. Cada grupo irá montar o seu semáforo 
• 6. Três representantes de cada grupo monta semáforo 

final 
• 7. Debate e priorização do semáforo final. 



Comunicação SINGREH 

• Portal da ANA - www2.ana.gov.br 



Sistema Nacional de Informações  

sobre Recursos Hídricos -www.snirh.gov.br 

 

 

 



Comitês de Bacia Hidrográfica 
www.cbh.gov.br 

 

http://www.cbh.gov.br/


 

 

Vamos para a atividade? 

 

GRATA PELA ATENÇÃO! 

flavia_darre@yahoo.com.br 
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