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SANEAMENTO PARA TODOS - ABES:
DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO

A chapa Saneamento para Todos – ABES Democracia e Participação foi
constituída buscando reunir amplamente a representatividade da ABES para
conduzir a entidade em um novo período de grandes desafios, com a busca
de superar a ainda presente pandemia da Covid-19, a participação na
continuidade do processo de implantação do novo Marco Regulatório do
Saneamento, e a inserção na discussão dos rumos do setor nas eleições
nacionais de outubro.

A pandemia ressaltou o impacto que a má distribuição de renda e as
consequentes inadequadas condições de moradia e de sobrevivência de
grande parcela da população brasileira têm no efetivo exercício dos direitos
a serviços de saneamento de qualidade. É necessário ter isso como
prioridade em toda a discussão sobre a universalização e a implantação do
Marco Regulatório, junto com a busca de eficiência e da economicidade. 

A pandemia também acentuou para a ABES a consciência de seu papel
como agente das políticas públicas de saúde, e a importância do Sistema
Único de Saúde, um dos grandes avanços civilizatórios construídos pela
sociedade brasileira, que deve ser reforçado e defendido.

A ABES continuará ampliando sua atuação na gestão dos recursos hídricos e
nas questões ambientais, reconhecendo o grande impacto das mudanças
climáticas e a necessidade proteger nossos biomas e reivindicando a
restituição dos mecanismos de participação nos sistemas de gestão.
Nas eleições de outubro a ABES buscará discutir as questões do setor com
as diversas candidaturas, entendendo que a Democracia Constitucional é
um valor maior, cujo exercício poderá levar o país pelo melhor caminho no
enfrentamento de seus desafios.
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Reforçar a atuação ampla e presente da ABES

A ABES é uma entidade de amplo espectro de atuação em saneamento,
recursos hídricos, meio ambiente e saúde pública. Mantém e aprofunda sua
tradição nas questões de engenharia sanitária, e amplia a atuação em
gestão, promoção da eficiência, regulação, economia, direito, ação social. A
proposta da chapa Saneamento para Todos – ABES Democracia e
Participação é aprofundar esse processo, fortalecendo as instâncias de
participação e a parceria com as associações específicas.

A nova direção deve buscar fortalecer as seções estaduais e desenvolver
políticas de atenção aos associados, que devem ser o centro da atuação da
entidade. As diversas instâncias da ABES, como as Câmaras Temáticas, o
Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento, o Jovens Profissionais do
Saneamento, além de desempenhar papéis técnicos específicos, são
importantes foros de participação e discussão; a participação dos sócios
deverá ser ampliada e estimulada.
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Manter a ABES como entidade ampla, atuando em abastecimento de
água, esgotamento sanitário, manejo e gestão de resíduos sólidos,
manejo de águas pluviais, saúde pública, meio ambiente e gestão de
recursos hídricos, aberta à participação de profissionais de diversas
formações e inserções no mercado de trabalho e na academia.
Manter a ABES presente na vida social e política do país, sempre em
defesa da Democracia, da Constituição e do Estado de Direito.
A ABES estará sempre aberta à sociedade, atuando diretamente junto à
comunidade, trabalhando em parcerias com outras entidades e em
defesa da participação das entidades técnico-científicas e demais
entidades da sociedade civil nos conselhos, comitês e demais
instâncias de gestão de políticas do setor.
A ABES continuará participando da discussão do marco regulatório do
saneamento com o compromisso pela universalização da prestação de
serviços com eficiência, qualidade, equidade e justiça. A ABES
continuará defendendo soluções negociadas, que tragam alternativas
para a superação dos déficits de atendimento, sem desorganizar e
desestruturar o que funciona adequadamente.
A base da ABES são os sócios. Serão eles o foco da atuação, buscando
a ampla participação.
A Direção estará comprometida com transparência, ética e
responsabilidade na gestão da Associação.

PLANO DE AÇÃO PARA A GESTÃO 2022– 2024

Compromissos estratégicos
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Manter a ABES como referência na articulação política e institucional do
setor de saneamento.
Manter a eficiência como critério na discussão institucional do
saneamento.
Valorizar boas práticas e o conhecimento acumulado.
Valorizar o planejamento público, com transparência e participação da
sociedade.
Fortalecer e ampliar as representações da ABES em fóruns
internacionais, federais, estaduais e municipais.
Formar parcerias e contratos com outras entidades que possam
contribuir para o desenvolvimento das ações estratégicas da ABES.
Ampliar as parcerias com as Universidades.
Aumentar a participação da comunidade acadêmica na ABES.

Priorizar a participação dos sócios nas atividades da ABES. Ampliar
benefícios e estímulos à associação.
Fortalecer as Seções Estaduais. Reforçar as ações conjuntas entre
seções e com a DN.
Reforçar as Câmaras Temáticas como instâncias de participação dos
sócios e de atuação técnica da ABES.
Investir no JPS como ampliação e renovação da entidade. Aumentar a
integração do JPS à ABES. Trabalhar formas de promoção do acesso
dos jovens profissionais ao mercado de trabalho.
Aumentar estímulos à participação de estudantes.

Fortalecimento Institucional

Participação dos sócios e instâncias de atuação
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Reforçar e adaptar às circunstâncias pós-pandemia o Congresso
Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Realizar o 32º CBESA em
Belo Horizonte em 2023 e iniciar a preparação do Congresso de 2025.
Manter a Brazil Water Week como grande evento internacional da ABES.
Preparar a Brazil Water Week de 2024, buscando ampliar sua audiência
internacional.
Realizar o Silubesa 2023, fortalecer a parceria com a Associação
Portuguesa dos Recursos Hídricos – APRH e a Associação Portuguesa de
Engenharia Sanitária e Ambiental – APESB. Ampliar a cooperação
internacional e a relação com entidades como a IWA e a AIDIS. 
Manter e ampliar congressos e seminários regionais e de temas
específicos, buscando formatos adequados às condições pós-
pandemia.
Manter e desenvolver o Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento
e o Comitê Nacional da Qualidade como contribuições ao
desenvolvimento tecnológico e à melhoria operacional do setor.
Fortalecer a ampliar a UniABES, de modo integrado com as Seções
Estaduais.
Manter e ampliar o ABES Conecta e, em geral, o uso de webinares e
outras formas de divulgação e capacitação à distância.
Ampliar parcerias com instituições públicas e privadas que atuam na
área de educação e capacitação.
Reforçar a RESA e a RBCIAMB e intensificar a atuação dos membros da
academia na ABES.

Discussão de políticas do setor, desenvolvimento tecnológico e
capacitação
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Exercer a responsabilidade social de fornecer informações confiáveis e
embasadas tecnicamente.
Manter e reforçar o Ranking ABES da Universalização.
Manter e fortalecer a presença da Associação nas mídias nacionais,
estaduais e locais.
Reforçar os processos de comunicação entre a Sede Nacional e as
Seções.
Incentivar o desenvolvimento de divulgação de atividades das Seções
Estaduais.
Intensificar e descobrir oportunidades de manter canais de
comunicação compartilhados com organizações internacionais e
nacionais dos setores de saneamento básico, recursos hídricos, saúde
pública e meio ambiente.

Manter transparentes para os sócios e as instâncias diretivas da ABES as
informações administrativo-financeiras.
Discutir com as Seções Estaduais formas de atuação sustentável.
Implementar mecanismos de distribuição mais equitativa de resultados
financeiros de eventos e ações promovidas pela entidade.
Priorizar a busca de alternativas de receitas para a associação.
Buscar parcerias e patrocínios para revistas, sites e eventos. Participação
dos sócios e instâncias de atuação.

Comunicação

Sustentabilidade e Gestão


