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Sobre a Oficina Internacional da Água

 A Oficina Internacional da Água é uma associação de utilidade pública e 

sem fins lucrativos. Criada em 1991, ela é encarregada de três grandes 

missões :

 I- REUNIR OS ORGANISMOS PÚBLICOS E PRIVADOS DO SETOR DA ÁGUA

Atualmente 150 organizações, das quais 25 estrangeiras são membros do 

Escritório.

 II- ADMINISTRAR SERVIÇOS COLETIVOS

a) O Centro Nacional de Capacitação ás Profissões da Água

b) O Centro Nacional de Informação e de Documentação sobre a Água (C.N.I.D.E)

c) Secretaria de Administração Nacional de Dados sobre os Recursos Hídricos 

(S.A.N.D.R.E.)

 III- ORGANIZAR A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
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Generalidades sobre a gestão de dados para a gestão dos 

recursos hídricos
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Caráter transversal da gestão de dados
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Sobre a problemática geral

 O Conhecimento: um requisito prévio para a gestão da água

 “Não se pode manejar algo que não se conhece”

 Organizar o aceso aos dados e informações sobre a agua => um 

desafio universal

 Todos os países e todos os organismos de bacias 

(sejam eles nacionais ou internacionais) estão enfrentando um desafio 

de organização do aceso às informações para melhorar o manejo das 

águas,
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Necessidades de acesso a dados e informações

 O fácil acesso à informação sobre o estado e evolução dos recursos e 

usos da água é uma das chaves do sucesso de uma política do setor da 

água.

 Os gestores de recursos hídricos necessitam informações confiáveis, 

atualizadas e pertinentes para trabalhar sobre questoões como 

regulamentos, planificação, gestão dos riscos e informação pública.

 As necessidades de informação são diferentes segundo os atores e o 

seu nível de ação (tipos de informação diferente, um diferente nível de 

agregaçãp de decisiões à nível regional / nacional ou local, ...)
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Contexto geral da gestão dos dados

 A maior parte dos dados necessários são produzidas por diversas organizações à 

nível nacional

 Dificuldades para identificar e de acesso aos dados

 Existe geralmente em forma fragmentada, incompleta, dispersa y heterogênea, 

com:

 Falta de processos de produção claros

 Falta de rastreabilidade (sem metadados)

 Descontinuidade de seguimento à nível temporal e espacial

 Dados que não sempre são digitalizados

 Existe uma dificuldade de acesso à dados e informação adaptada às 

necessidades

=> Isto necessita um esforço para racionalizar o manejo de dados e gerar 

informação útil que seja facilmente accessível e disponível
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Multiplicidade dos temas e dos produtores
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Falta de apuração dos dados
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Situação geralmente encontrada

1313
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Principais opções de arquitetura de sistema 
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Sistema centralizado Sistema descentralizado



Em muitos casos, o desafio consiste em passar ...

15

... de bases de dados 

dispersas, custosas 

e pouco utilizadas

... Á uma rede de 

sistemas e serviços 

acessíveis e 

padronizados para a 

produção de 

informações úteis para 

a tomada de decisões



Desenvolvendo redes de

intercâmbio entre atores
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Público Tomadores de decisões



Análise de caso: O sistema  francês de 

informações sobre a água
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1964 : Primeira Lei de Águas
Estabelece as bases para a política pública das águas:
A gestão descentralizada ao nível de bacias, o objetivo da qualidade da 
água, o processo de consulta, etc.

1992 : 
Segunda Lei de Á guas

“A água forma parte do patrimônio comum da nação" princípio da 
unidade de recursos; (marco) plano de desenvolvimento e gestão 
por bacias (SDAGE)

 Criação da Direção-Geral da Água

 "Rede Nacional de Dados da Água" protocolo

Evolução da legislação (1/2)



1998 : Convenção de Aarhus (acesso à informação sobre o meio 
ambiente)

2000 : Diretiva Europeia Marco da Água (DEMA)

2002  : Decreto do ministério do meio ambiente sobre SIA
- Repartição dos papéis por atores
- Diagnósticos de redes de dados e definição de ações à través 

do “esquema diretor de dados por bacia”
Princípios de simplicidade, acesso e uso de dados

2003 : "Sistema de Informação sobre a Água" protocolo
Acordo entre sócios
Princípios de organização e de estrutura do sistema

2004 : A proposta de Diretiva INSPIRE

2004 : Caracterização DEMA bacia do rio (art. 5)
2006 : Programa de seguimento da DEMA (artigo 11)
2009 : Planos hidrológicos de bacias (Art. 13)

Evolução da legislação (2/2)



O Sistema nacional de Informações sobre a Água (SIA)

 É uma ferramenta ao serviço da política nacional da água

 Permite estabelecer laços entre geradores e usuários de dados
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Banco águas subterrâneas: Exemplo de 

seleção de dados por organismo 

produtor 

=> mais de 170 organismos 

produtores…
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Banco águas subterrâneas: 

Exemplo de dados gerenciados 

pela agência de bacias Adour

Garonne => 3333 pontos
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Banco águas

subterrâneas: 

Seleção de um

ponto

Ficha do 

ponto

Número de dados 

disponíble à este 

ponto por ano Visualização de 

dados  e 

posibilidade de 

descarga
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HYDRO: 

Banco de 

dados aguas 

superfíciais
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HYDRO: Exemplo

de hidrógrafo em

um ponto após

seleção

HYDRO: 

Exemplos de 

estatísticas



Boletim mensal

de 

situação dos 

recursos 

hídricos
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Boletim mensal de 

situação dos recursos 

hídricos no 11 de Agosto 

de 2016

com mapas e análises de 

situação
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Datos sobre os 

usos de agua
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Acesso por Bacias

(portal Web das agência de 

Bacia)
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Portal Web da Bacia Adour Garonne
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Portal Web da Bacia Adour

Garonne: Exemplo de pontos 

de controle de qualidade de 

água superficial
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Portal Web da Bacia RMC
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Exemplo de dados da 

bacia sobre fluxos de 

retorno industriais e

rede de esgotos

municipal

Exemplo de dados de 

qualidade dos fluxos de 

retorno de uma estação

de tratamento

(DBO5)



Um sistema eficiente de informações sobre a água

 Facilita a eficiência da Política de Águas: 

 Melhores conhecimentos e decisões 

 Melhor gestão dos recursos 

 Redução de conflitos

 ….

 Um financiamento com retornos das inversões muito positivo

 Inversões no setor da água mais eficiente

 Simulação/ Antecipação das mudanças

 Redução de custos globais de processamento de informações e  melhoramento 

do recolhimento de dados

 …
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Processo geral de colaboração

Intercâmbio, valorização e difusão dos
dados

Vinculamento de 

relação/

consulta

com os especialistas

Interligação
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Linguagem

comum

Acordo de 

cooperação
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Study case
------------

FFEM Project

Eastern Europe and Central Asia



39

Main characteristics of the

FFEM-EECCA project
Project concept developed within the “working group for 
Monitoring and assessment” of the Water Convention” 
(Helsinki 1992) 

Objective: Study how water data management could be 
reinforced in order to facilitate transboundary basins water 
management and joint assessments

Between Nov. 2010 and Sept 2013, activities on two pilot 

transboundary basins:

- Aral Sea Basin in collaboration with EC-IFAS / IFAS

- Dniester River Basin (Ukraine – Moldova) 

Project organized in 3 phases

1/ Diagnostic phase

2/ Support to water data management activities

3/ Dissemination of results



Outputs of the data 

management diagnostic phase

 National technical workshops in 6 countries with participation
of the main national data producers and restitution in regional 
meetings 

 On-line database of actors producing/using water related
data/information

 On-line catalogue of data sources (metadata) updated by
data producers

 Diagrams of data flow describing who exchange what with who
(developed by the partners during the workshops)

 Survey and analysis of the needs of the partners concerning
water data management
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http://www.oieaudci.net/catunece26/srv/ru/main.home
http://www.oieaudci.net/catunece26/srv/ru/main.home


Some outputs of pilot activities 

reinforcing data management 

 First prototype of hydrological bulletin on the Syrdarya basin
(UNRCCA/EC-IFAS)

 On-line Interactive water scheme on KZ part of Syrdarya river
giving access on the last water level/flow collected/sent by the
varoius partners (Hydromet, KazVodhoz, Emergency service)

 Support to conceptual study of national water information
systems  in Tajikistan

 Support for improving Water Code in Turkmenistan for data 
administration

 On line web mapping of surface water quality index 
automatically processed and updated by the partners in 
Moldova and Ukraine on the Dniester basin

 First water Web Processing Services generating new 
geographic information useful for water management (ex: 
calculation of upstream basin up to one point) on the Dniester 
basin
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Water management in KZ

Управление водными ресурсами в Казахстане
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Syrdarya Scheme/
Линейная схема р. Сырдарья



Example oh sharing scenario
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Study case
------------

IMoMo Project 
Transboundary basin of Chu-Talas

Kazakhstan/ Kyrgyzstan



Elements of context
 Location of the Chu basin
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A basin with a great need to improve efficiency in water uses and water 

management

 With more than 90% of water uses in agriculture



Reinforcing surface water

quantity data on the Chu Basin in KG
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WUA

Rayvodkhoz

Operating 
area (12)

Basin admin.
OBvodkhoz

Water Dpt.

Ministry

Common language
Common definitions/ codes/limits(GIS)/procedures for data exchange, 
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wis

Irrig.Dpt
(Model. Shu)

S

c

a

d

a

PKTI

Dashboard / status and 
performace indicators on
-Water resources
-Water uses / permissions
- MOM (man. Op. Maintnance)
-Basin management
-Water and Env. protection
-…

Chu interactive Scheme and map



Example of output of the SDC/IMoMo project

“Through a transboundary basin network of partners sharing data”
 The Chu basin web mapping application prototype: a common tool for visualization of water resource situation, 

regularly actualized by 5 partners at transboundary level
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Hydromet KZ

Оbvodhoz KZ

Hydromet КG

Оbvodkoz KG

http://37.187.128.205/webmapping/ca/chu/

KG Water dpt



First transboundary hydrological bulletin developed

with/by the members by the Chu/Talas 

transboundary Commission

# Online scheme regularly actualized # Quarterly pdf bulletin
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http://37.187.128.205/cawis/index.php/en/chu-scheme

http://37.187.128.205/cawis/index.php/en/chu-scheme
http://37.187.128.205/cawis/index.php/en/chu-scheme
http://37.187.128.205/cawis/index.php/en/chu-scheme


Демонстрация состояния водных ресурсов на планшете

Visualizing water resources status on tablet/
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Study case

Cambodia



CAMBODIA: Example of Integration of monitoring station data and radar images
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Cambodia: Support to data management 

and integration of tools in the Tonle Sap basin Authority portal
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http://37.187.128.205/cambodia/index.php/radar-image-of-a-rain-on-stung-sen
http://37.187.128.205/cambodia/index.php/radar-image-of-a-rain-on-stung-sen
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Estudo de caso

México



Apoio organizacional para a criação da SINA
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Estudo de caso

Equador



Contexto e importancia do projeto

 Gestão descentralizada da 

Autoridade por Demarcações 

Hidrográficas

 Acordo de Cooperação Técnica 

entre a Secretária de Águas 

(SENAGUA), a Agencia de Águas

Adour-Garonne (AEAG), e o 

Escritório Internacional da Água 

(OIAgua); sob o patrocínio do MICSE

e da Embaixada.

 Seleção da demarcação hidrográfica 

de Manabí, como bacia piloto, para 

este projeto de cooperação entre 

Equador e a França, tendo em vista 

a implementação em todo o país.

 Lei Orgânica de Recursos Hídricos 

em agosto de 2014

 Criação da Autoridade Única das 

Águas encargada de dirigir o Sistema 

Nacional Estratégico das Águas



Organização global dos intercâmbios de dados

5757



Ações de curto prazo à nível nacional

 Criar um menu adicional no site Web do SENAGUA de tipo “Dados relativos às 

DH” que dê acesso às ferramentas para identificação,  vizualisação de dados e 

informação 

 Especificar os procedimentos de produção de metadados

 Nacional: Senagua, MAE, INHAMI, …

 Local:  DHM Senagua, CAC, Gads …

 Organizar o acesso a dados regularmente atualizados (em particular com 

INHAMI, MAE, … e com atores locais)

 Desenvolver a cooperação interinstitucional no sistema de informação sobre a 

agua
 Desenvolvimento dos acordos interinstitucionais

 Organização de grupos de trabalho

 Grupo de valorização de dados sobre a água

 Grupos sobre referenciais

 Desenvolvimento de elementos de linguagem comum do setor da água segundo necessidades

 …

58



Ações de curto prazo à nível local (caso Portoviejo)

 Objetivo

 Apoiar à produção de informações para os conselhos de bacias – piloto de 

Portoviejo

 Contribuir ao enlace com o Registro Público de Águas

 Aplicação à produção de mapas
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