
 
 

 

 

 

PORTARIA Nº 340, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011 

 

 

 

 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - 

ANA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 63, III e XIII do Regimento Interno, aprovado 

pela Resolução nº 567, de 17 de agosto de 2009, torna público que a DIRETORIA 

COLEGIADA, em sua 341ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de novembro de 2009, com 

fundamento no art. 7º, XIII, do Anexo I ao Decreto nº 3.692, de 19 de dezembro de 2000, e  

 

considerando os objetivos do Decênio Internacional para a Ação: “Água para a 

Vida - 2005-2015”, estabelecidos pela Assembléia Geral das Nações Unidas e corroborados no 

país pela Década Brasileira da Água, iniciada em 22 de março de 2005;  

 

considerando os objetivos da “Ação Programada sobre a Água e a Cultura”, criada 

pela Portaria ANA nº 110, de 29 de maio de 2006; considerando a importância de reconhecer e 

premiar aqueles que se destaquem em estudos, pesquisas, projetos e atividades que reforcem as 

ações da ANA e as boas práticas de uso de recursos hídricos no país;  

 

considerando, por fim, a instituição do Prêmio ANA, nos termos da Portaria nº 39, 

de 22 de março de 2005, publicada no Boletim de Pessoal e Serviço nº 3, de 4 de abril de 2007, 

resolveu: 

Art. 1º Promover a Quarta Edição do Prêmio ANA, que será regulada pelas 

normas constantes dos Anexos a esta Portaria. 

 

Parágrafo único. Será premiado o melhor trabalho de cada categoria. 

 

Art. 2º A Quarta Edição do Prêmio ANA – Prêmio ANA 2012 será dividido em 

oito categorias:  

 

I -  Governo; 

II -  Empresas; 

III - Organizações Não Governamentais; 

IV -  Organismos de Bacia; 

V - Ensino; 

VI -  Pesquisa e Inovação Tecnológica;  

VII -  Imprensa; e  

VIII - Água e Patrimônio Cultural. 



 

Art. 3º O Regulamento, constante do Anexo I desta Portaria, e todas as 

informações sobre o concurso estarão disponíveis no endereço eletrônico da Agência Nacional 

de Águas: http://www.ana.gov.br ou em sua sede, no endereço: Comissão Organizadora do 

Prêmio ANA, Agência Nacional de Águas - (ANA), SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco “M”, Sala 

222, CEP 70610-200 - Brasília-DF. 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

VICENTE ANDREU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicada no D.O.U de 19 de dezembro de 2011, Seção 1, página 720. 



ANEXO I 

REGULAMENTO DA QUARTA EDIÇÃO DO PRÊMIO ANA - 2012 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 

Art. 1º O Prêmio ANA será concedido bienalmente pela Agência Nacional de 

Águas. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Objetivos 

Art. 2º O Prêmio ANA tem por finalidade reconhecer o mérito de iniciativas que 

se destaquem pela excelência de sua contribuição para a gestão e o uso sustentável dos recursos 

hídricos do País, promovendo o combate à poluição e ao desperdício e apontando caminhos para 

assegurar água de boa qualidade e em quantidade suficiente para o desenvolvimento e a 

qualidade de vida das atuais e futuras gerações. 

 

CAPÍTULO III 

Dos Prêmios 

Art. 3º Ao projeto/iniciativa vencedor (a), entre os três finalistas de cada uma das 

categorias definidas neste Regulamento, será destinado um troféu e, eventualmente, premiação 

adicional a ser definida pela ANA.  

 

§ 1º Aos demais finalistas, será concedido um certificado, atestando sua condição 

de finalista no concurso. 

 

§ 2º O processo de premiação será financiado com recursos do Orçamento Geral 

da União, alocados à Agência Nacional de Águas, além de recursos concedidos por eventuais 

patrocinadores externos, na forma do Art. 23 deste Regulamento. 

 

CAPÍTULO IV 

Das Categorias de Participantes 

Art. 4º Poderão concorrer ao Prêmio ANA projetos e iniciativas que visem ao 

desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos por meio da gestão, da conservação e do uso 

eficiente da água, do combate ao desperdício e à poluição de recursos hídricos, bem como 

aqueles que tenham desenvolvido ou estejam desenvolvendo ações que envolvam a relação entre 

a preservação do recurso hídrico com a preservação do patrimônio cultural brasileiro, em 

qualquer localidade ou região do território nacional, inscritos pelas seguintes categorias de 

participantes: 

 

I - Governo: abrange órgãos e entidades governamentais federais, estaduais e 

municipais, nas esferas executiva, legislativa e judiciária, assim como o Ministério Público e os 

Tribunais de Contas; 

II - Empresas: abrange empresas públicas e privadas, bem como sociedades de 

economia mista; incluem-se nesta categoria os setores usuários de recursos hídricos, tais como: 

agricultura irrigada, aqüicultura, criação de animais, geração de energia elétrica, indústria, 

mineração, saneamento, transporte hidroviário e turismo;  



 

III - Organizações Não Governamentais: abrange organizações não 

governamentais sem fins lucrativos (também chamadas de organizações da sociedade civil), com 

atuação na área de recursos hídricos e de meio ambiente, associações de classe, sindicatos; 

 

IV - Organismos de Bacia: abrange comitês de bacias hidrográficas de rios de 

domínio da União, dos Estados e do Distrito Federal; comissões de açudes e barragens; 

consórcios intermunicipais com ações na área de recursos hídricos; associações de usuários; e 

agências de bacia; 

 

V - Ensino: abrange estudantes e profissionais de instituições de ensino superior, 

médio e fundamental; 

 

VI - Pesquisa e Inovação Tecnológica: abrange instituições de pesquisas e 

profissionais voltados à produção científica e tecnológica. 

 

VII - Imprensa: abrange jornalistas de veículos de comunicação dos seguintes 

tipos: jornais, revistas, rádios, TV e sítios jornalísticos. Poderão ser apresentadas matérias 

especiais ou séries de reportagens relacionadas ao tema da Quarta Edição do Prêmio ANA, 

veiculadas por meio da mídia desde 1º de dezembro de 2010 até o encerramento das inscrições. 

 

VIII - Água e Patrimônio Cultural: abrange iniciativas e propostas que se 

destaquem por sua contribuição para promover a proteção do patrimônio hídrico nacional, por 

meio de instrumentos como o tombamento, a chancela, o reconhecimento como paisagem 

cultural; apontando caminhos para assegurar os usos múltiplos da água, os quais considerem os 

usos culturais, simbólicos, de valor cênico e paisagístico. 

 

Parágrafo único. É vedada a participação no concurso de servidores da Agência 

Nacional de Águas, dos membros da Comissão Julgadora e de servidores do Ministério do Meio 

Ambiente e de suas entidades vinculadas, bem como projetos e iniciativas com apoio financeiro 

da ANA. 

 

CAPÍTULO V 

Das Inscrições 

 

Art. 5º As inscrições serão gratuitas e efetuadas até 1º de junho de 2012, 

obrigatoriamente por remessa postal registrada, dirigida à Comissão Organizadora do Prêmio 

ANA, Agência Nacional de Águas (ANA), no endereço SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco “M”, Sala 

222, CEP 70610-200, Brasília (DF). 

 

Parágrafo único. A data de postagem será considerada como a de entrega. 

 

Art. 6º Os concorrentes poderão inscrever mais de uma candidatura, obedecendo 

sempre às disposições contidas neste Regulamento. 

 

Parágrafo único. Poderão ser apresentadas candidaturas indicadas por terceiros, 

desde que acompanhadas por declaração assinada pelo(s) indicado(s) concordando com a 

indicação e declarando acatar integralmente o conteúdo deste Regulamento. 

 

Art. 7º Serão desconsideradas as candidaturas postadas após 1º de junho de 2012.  



 

Art. 8º Os envelopes remetidos para inscrição deverão conter os seguintes 

documentos, que comporão a proposta de candidatura: 

 

I - ficha de inscrição: conforme modelo em anexo (Anexo II - Ficha de Inscrição), 

devidamente preenchida e assinada; 

II - descrição do projeto/iniciativa, em meio físico e em meio digital, contendo: a 

justificativa da candidatura, a descrição das principais características e das atividades 

empreendidas, os resultados alcançados e as comprovações do trabalho realizado, que o torne 

merecedor de premiação (Anexo III - Formulário, ou Anexo IV - Formulário para a Categoria 

Imprensa ou Anexo VI - Formulário para a Categoria Água e Patrimônio Cultural); 

 

III - cópia de documento de identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF), no caso 

de pessoas físicas, e de documento que identifique as pessoas jurídicas, nos demais casos. 

 

§ 1º As comprovações mencionadas no inciso II deste artigo, sempre que possível, 

deverão ser corroboradas por relatórios técnicos ou material informativo que ilustre as 

realizações alcançadas, a exemplo de artigos de jornais e revistas, publicações, vídeos, fotos, 

prêmios e homenagens recebidas. 

 

§ 2º Os trabalhos mencionados no inciso II deste artigo, quando envolverem 

aumento da eficiência no uso da água, melhoria da qualidade de efluentes, reúso de água e outros 

processos inovadores no uso da água no âmbito de processos produtivos, devem ser 

acompanhados de memórias técnicas que permitam avaliar, sem prejuízo do sigilo industrial, o 

pleito apresentado. 

 

§ 3º Para recebimento do Prêmio, o participante, excetuando-se pessoa física, 

deverá comprovar regularidade com as fazendas federal, estadual e municipal, bem como o 

cumprimento da legislação ambiental, quando aplicável. 

 

§ 4º Nas regiões onde o sistema de regulação de recursos hídricos esteja 

implantado, o participante, para recebimento do Prêmio, deve comprovar estar regularizado junto 

ao poder concedente, quando couber. 

 

§ 5º As candidaturas poderão ser solicitadas a fornecer informações adicionais e 

ser objeto de vistorias técnicas. 

 

§ 6º As informações prestadas pelos concorrentes são de sua inteira 

responsabilidade. 

 

§ 7º As candidaturas para a categoria Imprensa deverão preencher o formulário 

específico (Anexo IV - Formulário para a Categoria Imprensa). 

 

§ 8º As candidaturas para a categoria Água e Patrimônio Cultural deverão 

considerar o disposto no Anexo V e preencher o formulário específico (Anexo VI).  



 

CAPÍTULO VI 

Das Comissões 

Art. 9º A Comissão Julgadora do concurso, a ser instituída mediante portaria da 

ANA, será composta de 8 (oito) membros externos à Agência Nacional de Águas, de ilibada 

reputação e notório saber na área de recursos hídricos ou meio ambiente e por um representante 

da ANA, que presidirá a Comissão, sem direito a voto.  

 

§ 1º A Comissão Julgadora tem a atribuição de indicar os vencedores do Prêmio 

ANA de cada categoria, dentre três trabalhos finalistas por ela selecionados em cada uma das 

categorias. Esta Comissão receberá, para análise, os projetos inscritos e previamente analisados 

por servidores do corpo técnico da Agência Nacional de Águas. 

 

§ 2º Os componentes da Comissão Julgadora serão indicados pela Diretoria 

Colegiada e designados por Portaria da ANA. 

 

Art. 10. A Comissão Julgadora tem o prazo de 6 de agosto a 14 de setembro de 

2012 e, numa segunda etapa, de 8 a 12 de outubro de 2012 para julgamento dos trabalhos e 

elaboração de relatório final, sendo extinta na data de entrega da premiação. 

 

Art. 11. A Comissão Organizadora do Concurso, instituída mediante Portaria da 

ANA, é composta por 9 (nove) servidores da Agência Nacional de Águas, aprovados pela 

Diretoria Colegiada. 

 

§ 1º À Comissão Organizadora incumbe proceder à recepção, análise e 

enquadramento das candidaturas em conformidade com as categorias mencionadas no Art. 4º e 

os requisitos mencionados no Art. 8º deste Regulamento, além de assessorar técnica e 

administrativamente a Comissão Julgadora.  

 

§ 2º A Comissão Organizadora poderá solicitar o apoio do corpo técnico da 

Agência Nacional de Águas, sempre que necessário. 

 

§ 3º A Comissão Organizadora reportar-se-á diretamente ao Diretor-Presidente da 

Agência Nacional de Águas ou a um dos Diretores por ele designado. 

 

§ 4º Os resultados dos trabalhos da Comissão Organizadora serão submetidos à 

Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Águas para validação. 

 

 

CAPÍTULO VII 

Da Seleção e Avaliação dos Trabalhos 

Art. 12. O enquadramento das candidaturas será realizado pela Comissão 

Organizadora em conformidade com as categorias mencionadas no Art. 4º e o cumprimento dos 

requisitos constantes do Art. 8º. 

 

Art. 13. A avaliação do mérito será realizada, preliminarmente, por um grupo de 

servidores do corpo técnico da Agência Nacional de Águas e, finalmente, pela Comissão 

Julgadora e consistirá da seleção de três candidaturas finalistas em cada uma das sete primeiras 

categorias, dentre as quais será apontado um vencedor por categoria, segundo análise objetiva 

dos seguintes critérios: 



 

I - efetividade: verificação dos resultados das ações desenvolvidas pelo 

postulante; 

 

II - impactos social, cultural e ambiental: modificações positivas produzidas no 

meio social, cultural e natural sobre o qual incide o trabalho realizado; 

 

III - potencial de difusão/replicação: possibilidade de continuidade da ação por 

parte do postulante e da ampliação de seus resultados para outras situações ou localidades; 

 

IV - adesão social: nível de envolvimento com as ações desenvolvidas pelo 

postulante, por parte das populações atingidas, bem como de outras pessoas físicas ou jurídicas, 

de direito público ou privado; 

 

V - originalidade: caráter inovador e original da iniciativa em julgamento; 

 

VI – sustentabilidade financeira: possibilidade de que a iniciativa/projeto tenha 

um tempo de vida considerável, se aplicável.   

 

§ 1º A Comissão Julgadora é soberana para estabelecer seus procedimentos de 

trabalho. 

§ 2º Os resultados das reuniões da Comissão Julgadora constarão de atas, que, 

depois de lidas e aprovadas, serão assinadas pelos seus membros. 

 

§ 3º As avaliações realizadas pela Comissão Julgadora são irrecorríveis. 

 

Art. 14. A avaliação do mérito da Categoria Água e Patrimônio Cultural consistirá 

da seleção de três candidaturas finalistas, dentre as quais será apontado um vencedor, segundo 

análise objetiva dos seguintes critérios: 

 

I - que a iniciativa ou proposta inscrita seja relacionada com: 

 

I-a) bem cultural de natureza material a ser protegido pelo instrumento do 

tombamento, nos termos dos Art. 20, 215 e 216 da Constituição Federal/1988, da Lei Federal nº 

3.924, de 26/07/1961, do Decreto-Lei nº 25 de 30/11/1937 e da Portaria IPHAN nº. 11, de 

11/09/1986 (ver Anexo V); 

 

I-b) bem cultural de natureza imaterial a ser registrado nos termos do Art. 216, 

incisos I a III da Constituição Federal de 1998,  do  Decreto nº 3.551, de 04/08/2000 e da 

Resolução IPHAN nº 001 de 03/08/2006 (ver Anexo V); 

 

I-c) bem cultural que possa ser caracterizado como Paisagem Cultural, nos termos 

do Art. 216, inciso V da Constituição Federal/1988, da Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001, 

Art. 2º, inciso XII e da Portaria IPHAN nº 127, de 30/04/2009, que estabelece a chancela da 

Paisagem Cultural (ver Anexo V); 

 

II - que a iniciativa ou proposta contenha méritos relacionados a impactos sociais, 

ambientais e educacionais positivos e que apresente o caráter coletivo do(s) bem(s) sugerido(s); 

articulação com aspectos ambientais; fortalecimento de outros aspectos e/ou bens culturais 

associados; 



 

III - que a iniciativa ou proposta possua aderência social: nível de envolvimento 

com os interesses, por parte das populações locais e regionais, bem como de outras pessoas 

físicas ou jurídicas, de direito público ou privado; 

 

IV - caráter inovador e original da iniciativa e da proposta em julgamento; 

 

V - transdisciplinaridade ou caráter integrativo entre distintas áreas do 

conhecimento e que considere os usos múltiplos da água. 

 

CAPÍTULO VIII 

Do cronograma 

Art. 15. Em sua edição 2012, o Prêmio ANA obedecerá ao seguinte calendário: 

 

I - Prazo de inscrição: de 19 de dezembro de 2011 a 1º de junho de 2012; 

II - Prazos de julgamento: de 6 de agosto a 14 de setembro e de 8 a 12 de outubro 

de 2012; 

III - Comunicação aos finalistas: de 29 de outubro a 2 de novembro de 2012; 

 

IV - Cerimônia de premiação: 5 de dezembro de 2012, em local a ser 

oportunamente divulgado. 

 

CAPÍTULO IX 

Da Divulgação dos Resultados 

Art. 16. Todos os finalistas serão informados, individualmente e por escrito, no 

período de 29 de outubro a 02 de novembro de 2012 e poderão ser solicitados a prepararem uma 

apresentação de seus projetos. 

 

Art. 17. Em 05 de novembro de 2012, será dada publicidade dos três trabalhos 

finalistas de cada uma das 8 categorias.  

 

Art. 18. Na solenidade de premiação, serão feitos o anúncio do vencedor de cada 

categoria e a entrega de seu troféu. 

 

§ 1º A solenidade de premiação ocorrerá em 5 de dezembro de 2012, em local a 

ser oportunamente divulgado na página da Agência Nacional de Águas na internet: 

http://www.ana.gov.br; e no perfil da instituição no Twitter: http:// www.twitter.com/ANAgovbr. 

 

§ 2º Aos finalistas residentes fora do local da entrega da premiação, serão 

fornecidas diárias e passagens para traslado dentro do território nacional, a fim de que participem 

da solenidade de premiação. 

 

§ 3º O vencedor que não puder comparecer à solenidade de premiação receberá o 

troféu no prazo de até 30 (trinta) dias após a referida solenidade, no endereço por ele indicado.  

 

Art. 19. O resultado da Quarta Edição do Prêmio ANA será publicado no Diário 

Oficial da União e estará disponível na página da Agência Nacional de Águas na internet: 

http://www.ana.gov.br; e no perfil da instituição no Twitter: http:// www.twitter.com/ANAgovbr. 

http://www.ana.gov.br/


 

CAPÍTULO X 

Das Disposições Finais 

Art. 20. A inscrição implica a prévia e integral concordância, por parte dos 

concorrentes, com as normas deste Regulamento e a autorização da publicação e da divulgação 

pela Agência Nacional de Águas dos trabalhos premiados. 

 

Parágrafo único. O não cumprimento de qualquer uma das normas acarretará 

desclassificação. 

 

Art. 21. O material enviado não será devolvido, independentemente do resultado 

do concurso. 

 

Art. 22. À Agência Nacional de Águas é reservado o direito de revogar este 

concurso por razões de interesse público, alterá-lo ou anulá-lo, no todo ou em parte, bem como 

prorrogar os prazos previstos neste edital, dando a devida publicidade. 

 

Art. 23. A Agência Nacional de Águas, a critério da Diretoria Colegiada, poderá 

buscar apoios e patrocínios de órgãos públicos ou privados para cofinanciar e divulgar o Prêmio 

ANA. 

Art. 24. Os esclarecimentos e outras informações relativas ao presente 

Regulamento poderão ser solicitados mediante correspondência à Comissão Organizadora do 

Prêmio ANA, Agência Nacional de Águas (ANA), no endereço SPO Área 5, Quadra 3, Bloco 

“M”, Sala 222, CEP 70610-200, Brasília-DF, ou pelo e-mail: premioana@ana.gov.br ou ainda 

por telefone: (61) 2109-5412. 

 

Art. 25. À Agência Nacional de Águas é reservado o direito de publicar e 

divulgar, sempre que julgar oportuno, os trabalhos selecionados e os materiais adicionais 

enviados por cada candidatura, como, por exemplo, fotos e vídeos. 

 

Art. 26. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, ouvida a 

Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Águas. 



ANEXO II 

PRÊMIO ANA – FICHA DE INSCRIÇÃO - Para preenchimento por todas as categorias 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA CANDIDATURA 

 

Organização/Indivíduo candidato (a): 

Endereço: __________________________________________________________________________ 

Cidade: ___________________________________________ Estado: __________________________ 

CEP: _______________ Telefone: __________________________ FAX: _______________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________ 

 

 

Contato (Indivíduo ou na Organização): 

Nome: _____________________________________________________________________________ 

Cargo: ___________________________ Telefone: _______________ FAX: _____________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

Identificação do trabalho:  

Título: _____________________________________________________________________________ 

Categoria de Participante: ______________________________________________________________ 

 

2. INDIQUE E IDENTIFIQUE OS MATERIAIS ANEXADOS AO FORMULÁRIO DO TRABALHO 

(imagens, mapas, fotos, relatórios técnicos, folders, etc.)  

 

Anexo 1: ___________________________________________________________________________ 

Anexo 2: ___________________________________________________________________________ 

Anexo 3: ___________________________________________________________________________ 

Anexo 4: ___________________________________________________________________________ 

Outros:_____________________________________________________________________________ 

 

3. PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA EFEUTADA POR INDICAÇÃO DE TERCEIROS:  

 

Organização (ões) / Indivíduo (s) que faz (em) a indicação:  

Endereço:___________________________________________________________________________ 

Cidade: __________________________ Estado: __________________ CEP: ____________________ 

Telefone: ( )_______________ FAX: ______________ E-mail: _________________________________ 

Contato (Indivíduo ou na Organização):  

Nome: _____________________________________________________________________________ 

Cargo ____________________________Telefone: _______________ FAX: _____________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

4. Declaração de compromisso: 

 
Declaro conhecer o Regulamento e aceitá-lo na íntegra: 

 

Local ___________________________, data _____ de ____________________de 2012. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do responsável pela inscrição 



 

ANEXO III 
 

QUARTA EDIÇÃO DO PRÊMIO ANA - FORMULÁRIO PARA CANDIDATURA 

 (Categorias de I a VI) 
 

 

Este formulário é destinado à apresentação dos projetos e iniciativas candidatos à Quarta Edição do 

Prêmio ANA e foi elaborado com o objetivo de obter as informações necessárias ao conhecimento e à 

avaliação dessas iniciativas. 

  

O correto preenchimento do formulário e a clareza das informações prestadas são requisitos importantes. 

Para tanto, instruções sobre o preenchimento acompanham todos os itens.  

 

Tendo em vista as distintas categorias de participantes e a diversidade de projetos e iniciativas, as 

informações solicitadas podem, eventualmente, não ser disponíveis ou aplicáveis. Nestes casos, 

apresentar justificativa no campo reservado para resposta.  

 

Este formulário (Anexo III) deverá acompanhar a ficha de inscrição (Anexo II) e os documentos de 

comprovação solicitados no regulamento do Prêmio ANA (Anexo I). Para a categoria Imprensa, há um 

formulário específico (Anexo IV), que deverá acompanhar a ficha de inscrição e para a categoria Água e 

Patrimônio Cultural, o formulário a ser preenchido é o Anexo VI.  

 

O concorrente poderá optar pelas seguintes formas de preenchimento dos formulários:  

Datilografados no próprio formulário ou em fotocópia; ou em meio digital, acompanhado das respectivas 

cópias em papel.  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO/ INICIATIVA 

 

• Título - apresente um título representativo dos principais objetivos e atividades propostos para o 

projeto.  

• Localização - apresente o nome do município (ou municípios) onde se situa o projeto executado 

ou em fase de implementação (limites da área de intervenção) e a sigla do estado.  

 

Para uma melhor percepção sobre o projeto, é recomendável a apresentação de relatório fotográfico (no 

mínimo cinco fotos em alta resolução, acima de 200dpi, que devem ser enviadas em meio digital), 

ilustrando a realidade da área antes e depois do projeto, ou informações disponíveis que a retratem.  

 

• Duração  indique a duração do projeto, em anos/meses, bem como suas datas de início e término.  

• Linha de Atuação - Identifique em linhas gerais.  

 

2.  RESUMO DO PROJETO  

 

Apresente uma síntese do projeto, baseando-se, principalmente, em sua justificativa, estratégia geral, 

objetivos e resultados. Procure apresentar, em termos gerais, como o projeto contribuiu/contribui para o 

equacionamento das questões enfocadas (reversão dos problemas apontados/conservação dos recursos 

hídricos etc.), ou seja, quais as principais atividades desenvolvidas/em desenvolvimento.  

 

3.  RESUMO DO ORÇAMENTO  

 

Apresente, sempre que possível, o resumo orçamentário do projeto ou uma estimativa de custos.  

Para evitar repetições, solicita-se que toda vez que o texto se referir a “Projeto”, seja entendido 

projeto ou iniciativa. 



 
4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

 

Descreva, sucintamente, as razões que levaram à proposição do projeto, evidenciando, principalmente, os 

benefícios alcançados ou a serem alcançados na região onde o projeto foi/está sendo implementado.  

 

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO  

 

 

 

 

5.  IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS TRATADA NO PROJETO  

 

Este campo é destinado à caracterização do problema amenizado ou resolvido e/ou do potencial que se 

pretende desenvolver ou explorar. Apresente dados ou elementos qualitativos e quantitativos, de forma a 

destacar sua relevância no contexto ambiental e socioeconômico em que está inserido, e as razões ou 

motivos imediatos que conduziram à sua definição como objeto de trabalho.  

 

5. IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS  

 

 

 

 

 

6.  OBJETIVO GERAL  

 

Descreva, de forma clara, o que se pretendeu/pretende alcançar ao final do projeto (situação desejada). 

 

6. OBJETIVO GERAL  

 

 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO    

Título:    

Localização: UF:  Região:   

Duração:  Início/Término:   

LINHA DE ATUAÇÃO:    

2. RESUMO DO PROJETO    

 

 

 

  

3. RESUMO DO ORÇAMENTO DO PROJETO    TOTAL  

Despesas Correntes:    R$  

Despesas de Capital:    R$  



 

7.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Descreva os objetivos específicos, considerando-os como passos necessários para o alcance do objetivo 

geral do projeto.  

 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 

 
8.  METODOLOGIA GERAL  

 

Descreva, em linhas gerais, como o projeto foi/está sendo implementado, indicando o conjunto de 

técnicas e processos que foram/estão sendo utilizados como estratégia para atingir os objetivos desejados. 

 

8. METODOLOGIA GERAL 

 

 

 

 

 

9.  RESULTADOS ESPERADOS 

 
Descreva os resultados alcançados/esperados ao final do projeto. 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

 

 

 

10.  BENEFÍCIOS / PRINCIPAIS NÚMEROS 

 

Especifique os avanços ou melhorias ambientais, socioeconômicas e institucionais alcançadas/esperadas 

como conseqüência deste projeto. Também aponte os principais números obtidos por meio do projeto ou 

almejados pela iniciativa (número de pessoas beneficiadas pela iniciativa, por exemplo). 

  

10. BENEFÍCIOS / PRINCIPAIS NÚMEROS 

 

 

 

 

 

11.  BENEFÍCIÁRIOS 

 

Especifique os grupos de pessoas diretamente favorecidas pelos avanços ou melhoramentos ambientais 

resultantes do desenvolvimento do projeto. 

 

11. BENEFICIÁRIOS  

 

 

 

 

 



12. PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

Indique de que forma os principais grupos sociais interessados ou afetados pela questão abordada 

participam/participaram do desenvolvimento do projeto. Se possível, apresente uma caracterização social 

e econômica dos grupos apontados. 

  

12. PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

 

 

 

 

13.  DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

Descreva como foi/será feita a divulgação dos resultados do projeto. Descreva, também, o seu potencial 

de replicação em outras áreas, ao final da sua execução. 

 

14.  SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES  

 

Identifique as estratégias previstas para assegurar a continuidade das ações após a execução do projeto.  

 
15. FONTES DE FINANCIAMENTO 

 

13. DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

 

 

 

14. SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES  

 

 

 

 

15. FONTES DE FINANCIAMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 
 

QUARTA EDIÇÃO DO PRÊMIO ANA – FORMULÁRIO PARA A CATEGORIAVII - IMPRENSA  

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA / REPORTAGEM 

 

 Título. 

 Jornalista(s) autor(es) do material jornalístico (em caso de mais de um autor, o primeiro nome indicará 

o representante da equipe). 

 Registro(s) profissional(is) do(s) autor(es). 

 Data(s) de veiculação (é necessário preencher a data da primeira veiculação). 

 Veículo de comunicação/rede onde foi divulgado o material jornalístico. 

 Tipo de veículo de comunicação (jornal, revista, rádio, TV ou sítio jornalístico): 

 Programa/editoria onde foi divulgado o material jornalístico. 

 Tempo de duração (em caso de veículos impressos, não é necessário preencher este campo). 

 Cidade e UF do veículo de comunicação onde foi divulgado o material jornalístico. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título: 

Jornalista(s) autor(es) do material jornalístico: 

Registro(s) profissional (is) do(s) autor(es): 

Data(s) de veiculação: 

Veículo de comunicação/rede: 

Tipo de veículo de comunicação: 

Programa/editoria: 

Tempo de duração: 

Cidade e UF do veículo de comunicação 

 

2. RESUMO DA MATÉRIA / REPORTAGEM 

 

Em texto conciso - de até 10 linhas - apresente o(s) assunto(s) abordado(s) pelo material jornalístico, 

identificando o tema do Prêmio ANA 2012 dentro da pauta em questão.  

 

2. RESUMO DA MATÉRIA / REPORTAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V 

 

QUARTA EDIÇÃO DO PRÊMIO ANA - CATEGORIA ÁGUA E PATRIMÔNIO 

CULTURAL 

 

DISPOSITIVOS LEGAIS DE REFERÊNCIA 

 

 Constituição Federal de 1988 (Art. 20, 215 e 216)  

 Decreto-Lei nº 25 de 30/11/1937 

 Portaria IPHAN nº. 11 de 11/09/1986  

 Decreto nº 3.551 de 04/08/2000 

 Resolução IPHAN nº 001 de 03/08/2006 

 Lei Federal nº 10.257 de 10/07/2001, Art. 2º, inciso XII  

 Lei Federal nº 3.924 de 26 /07/1961 

 Portaria IPHAN nº 127 de 30/04/2009 

 Decreto nº 6.844 de 07/05/2009 

 

Art. 1º Entenda-se por Patrimônio Cultural Brasileiro os bens culturais de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem 

as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e 

tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, conforme fundamentado na 

Constituição Federal do Brasil de 1988. 

 

Art. 2º O objetivo principal dessa categoria Água e Patrimônio Cultural é reconhecer iniciativas 

e propostas que evidenciem a dimensão simbólica da água, de modo que apresente este elemento 

como bem essencial para vida, para a saúde das populações e imprescindível para o meio-

ambiente, mas também como suporte físico (cenário) onde são desenvolvidas técnicas e táticas 

de exploração sustentável dos recursos, de práticas produtivas, rituais, celebrações, mobilizações 

sociais em torno de sua preservação, atividades de turismo sustentável, fonte de expressão 

artística e do imaginário, entre outros. Serão avaliadas as iniciativas e propostas que abordem a 

relação entre o recurso hídrico e as práticas culturais, entre o recurso hídrico e a preservação do 

patrimônio histórico e artístico; entre o recurso hídrico e seu amplo leque de significados 

moldados culturalmente no meio urbano, no meio rural, nas florestas e nos distintos biomas do 

território nacional. Objetiva-se, além de reconhecer as iniciativas bem sucedidas, moldar um 

banco de projetos e realizar um diagnóstico/mapeamento sobre as demandas por preservação de 

recursos hídricos associados ao Patrimônio Cultural Brasileiro. 

 

Art. 3º Iniciativas: Poderão concorrer ao Prêmio ANA-2012 na categoria Água e Patrimônio 

Cultural Iniciativas já realizadas, ou que estejam em execução, que demonstrem ter obtido êxito 

em suas estratégias de preservação de recursos hídricos, abordando-os sobre a perspectiva 

simbólica, de uso cultural e de referência afetiva para populações e grupos humanos. Pressupõe-

se que estas Iniciativas possam servir como ações-modelo que inspirem outras iniciativas. A 

chancela conferida pela Agência Nacional de Águas com o Prêmio Água e Patrimônio Cultural 

visa também incentivar os proponentes a se credenciarem para demandar ações de preservação 

junto aos órgãos oficiais de proteção e preservação do patrimônio cultural. 

 

Parágrafo único. As Iniciativas inscritas deverão estar relacionadas a ações ocorridas a partir do 

ano de 1997. Esta referência temporal baseia-se na Lei 9433/97, que instituiu a Política Nacional 

de Recursos Hídricos. 



 

Art. 4º Propostas: Poderão concorrer ao Prêmio Água e Patrimônio Cultural, Propostas que 

façam referência a alguma demanda por preservação de recursos hídricos e que, além de serem 

indispensáveis para a vida, são de importância cultural para grupos e populações. As Propostas 

devem evidenciar a necessidade de preservação de recursos hídricos em localidades onde a água 

é uma referência cultural e, como tal, necessita ser preservada. Cada Proposta inscrita deve ser 

capaz de descrever e propor quais as medidas para a preservação e por meio de que práticas, 

ações e metodologias. 

 

Parágrafo único. As Propostas deverão estar caracterizadas em formato propositivo, detalhando 

os aspectos relevantes da área, localidade ou região – seus recursos hídricos e bens culturais 

associados – de modo que demonstre a necessidade e a viabilidade de que sejam implantadas 

ações de preservação.   



 

ANEXO VI 

 

QUARTA EDIÇÃO DO PRÊMIO ANA - FORMULÁRIO PARA A CATEGORIA VIII - 

ÁGUA E PATRIMÔNIO CULTURAL  

 

Este formulário-modelo deverá acompanhar a ficha de inscrição e os documentos de 

comprovação solicitados no regulamento. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA INICIATIVA OU PROPOSTA - conteúdo mínimo: 

 

- Título - apresentar um título representativo da iniciativa ou proposta. 

- Descrição sumária – apresentar sucintamente a relevância da  iniciativa e da área e sua 

importância cultural para o desenvolvimento de política de preservação no que tange o tema 

deste edital. 

- Localização - apresentar a base territorial da localidade (região onde se situa, município, 

estado). Apresentar mapa e coordenadas geográficas. 

Para melhor percepção da iniciativa ou proposta, é recomendável a apresentação de 

documentação fotográfica e ou audiovisual (em alta resolução, acima de 200 dpi, que devem ser 

enviadas em meio digital), ilustrando a realidade da área, ou informações disponíveis que a 

retratem. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Título: 

Descrição sumária da iniciativa ou proposta: 

Localização: 

 

 

 

 

 

2. RESUMO DA INICIATIVA OU PROPOSTA  

 

Apresentar uma síntese da iniciativa ou proposta, baseando-se, principalmente, em sua 

justificativa, estratégia geral, objetivos e resultados alcançados. Procure apresentar, em termos 

gerais, como a proposta contribui para a proteção do bem identificado. VI - referências 

documentais e bibliográficas disponíveis; informação sobre a existência (se houver) de proteção 

em nível federal, estadual ou municipal. 

 

2. RESUMO DA INICIATIVA OU PROPOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

 

Descrever, sucintamente, as razões que levaram à iniciativa ou proposta, evidenciando, 

principalmente, os benefícios alcançados ou a serem alcançados na região onde a mesma foi ou 

será desenvolvida. 

 

3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS TRATADA NA 

INICIATIVA 

 

Apresentar dados ou elementos qualitativos e quantitativos, de forma a destacar sua relevância 

no contexto ambiental e socioeconômico em que está inserido, e as razões ou motivos imediatos 

que conduziram à sua definição como objeto de trabalho. 

 

4. IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS TRATADA NA INICIATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBJETIVO GERAL 

 

Descrever, de forma clara, o que se pretende alcançar ao final da proposta (situação desejada), 

considerando os passos necessários para o alcance do objetivo geral da proposta. 

 

5. OBJETIVO GERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. METODOLOGIA GERAL 

 

Descrever, em linhas gerais, como a iniciativa foi implementada, ou a proposta será realizada, 

indicando o conjunto de instrumentos utilizados como estratégia para atingir os objetivos 

desejados. 

 

6. METODOLOGIA GERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RESULTADOS  

 

Descrever os resultados alcançados pela iniciativa ou almejados pela proposta 

 

7. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. BENEFÍCIOS / PRINCIPAIS NÚMEROS 

 

Especificar os avanços ou melhorias ambientais, socioeconômicas e institucionais alcançadas 

como conseqüência desta iniciativa ou almejadas pela proposta. Também aponte os principais 

números obtidos por meio da iniciativa (número de pessoas beneficiadas, por exemplo). 

 

8. BENEFÍCIOS/PRINCIPAIS NÚMEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. BENEFICIÁRIOS 

 

Especificar os grupos de pessoas diretamente favorecidas pela iniciativa ou proposta 

 

9. BENEFICIÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

Indicar de que forma os principais grupos sociais interessados, afetados ou envolvidos com a 

questão abordada participam ou participaram do desenvolvimento da iniciativa e participarão do 

desenvolvimento da proposta. 

 

10. PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES 

 

Identificar as estratégias previstas para assegurar a continuidade das ações relativas à iniciativa 

ou a implementação da proposta. 

 

11. SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


