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Saneamento para Todos – ABES Tradição e Renovação
A chapa Saneamento Para Todos – ABES Tradição e Renovação foi formada buscando reunir todas as 
forças da ABES para enfrentar uma conjuntura que já se apresentava desafiadora pela discussão de um 
novo marco regulatório para o setor, e que agora, com a pandemia da Covid 19 e a crise econômica que a 
acompanha, exigirá da associação o máximo de mobilização e unidade de ação.

Estamos vivendo a presença mais intensa da epidemia nas periferias das grandes cidades e no interior, 
atingindo as populações mais vulneráveis. As más condições de moradia, o acesso deficiente aos serviços 
de saneamento básico, reflexos de históricos problemas de injustiça e má distribuição de renda no Brasil, 
provavelmente levarão a um grande número de casos nessas áreas. Mais que nunca Saneamento Para 
Todos é uma proposta necessária; a sociedade brasileira terá que se voltar para essa discussão. 

Uma nova Direção Nacional da ABES deverá ordenar todo seu programa de ação pela consciência das 
profundas mudanças que a pandemia provocará no país e nos campos de atuação da entidade. A ABES 
deverá buscar a aglutinação de contribuições e demandas dos diversos segmentos que compõem a área 
de saneamento básico e ambiental e a construção de agenda propositiva que possa contribuir para 
redução efetiva da defasagem histórica dos serviços públicos de saneamento ambiental no país. 

No enfrentamento desse quadro tão difícil para o país, a ABES combaterá posições obscurantistas e lutará 
pelo primado da ciência e da técnica. Sempre que necessário, a ABES deverá se posicionar claramente em 
defesa da Democracia, da Constituição e das instituições da República.

A ABES é uma entidade ampla, congregando profissionais de todas as formações e formas de inserção 
profissional e acadêmica. Das suas origens em abastecimento de água e esgotamento sanitário, ampliou 
sua atuação, sendo hoje referência também em manejo de resíduos sólidos e aumenta sua atuação em 
manejo de águas pluviais. A ABES vem expandindo a atuação em saúde pública, tem forte presença na 
gestão de recursos hídricos, e participa das discussões de meio-ambiente, em sentido amplo. O 
compromisso da futura gestão é conservar essa amplitude como um valor, procurando participar das 
discussões sociais dessas áreas, e trabalhando em parceria com as associações específicas.

A ABES manterá presença em todas as discussões relativas a suas áreas de atuação, defendendo a 
transparência e a participação da sociedade civil em todas as instâncias. Nas discussões de um novo 
marco regulatório para o saneamento, a ABES manterá a posição favorável a mudanças que melhorem as 
condições para o alcance da universalização de serviços de qualidade, defendendo princípios que vêm 
norteando sua atuação. O primeiro deles é o acesso a todos, em condições de equidade e justiça. Que 
mudanças não sejam feitas de modo autoritário, e que não coloquem em risco os avanços já obtidos e o 
conhecimento acumulado. Nas novas condições geradas pela pandemia, qualquer mudança terá que 
levar em conta as perdas e a fragilização econômica que dela decorrerão.

A Direção da ABES tem que manter sempre em primeiro plano que os associados são a razão de ser da 
entidade, buscando melhorar as formas de participação e gerando benefícios. A nova Direção Nacional 
deverá trabalhar em estreita colaboração com as Seções Estaduais, que são a espinha dorsal da 
associação, na tarefa de ajustar a ABES aos novos tempos pós-pandemia. Deverá intensificar a atuação 
das Câmaras Temáticas e do Plano Nacional da Qualidade em Saneamento, que garantem a amplitude e 
proporcionam espaços de atuação aos sócios, e aumentar os esforços de renovação, junto aos 
estudantes e ao Jovens Profissionais do Saneamento. As Câmaras Temáticas e o JPS elaboraram 
propostas para os próximos dois anos, que serão referência para a discussão de programas de trabalho 
com a futura Diretoria.

ABES ampla, presente e atuante



PLANO DE AÇÃO PARA A GESTÃO 2020 – 2022

Compromissos estratégicos

• 

• 
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•  

•  
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Fortalecimento institucional

•  

•  

•  

•  

• 
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•  

Participação dos sócios e instâncias de atuação

•  

•  

•  

•  

• 

Manter a ABES como entidade ampla, atuando em abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
manejo 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 qualidade, equidade e justiça.

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.

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.

Priorizar a participação dos sócios nas atividades da ABES. Ampliar benefícios e estímulos à associação.

Fortalecer as Seções Estaduais. Estabelecer plano conjunto com a Seções para viabilizar a entidade nas 
difíceis condições geradas pela pandemia e pela crise econômica.

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.



Discussão de políticas do setor, desenvolvimento tecnológico e capacitação
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Comunicação
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Sustentabilidade e gestão

•  

•  

•  
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Reforçar e adaptar às circunstâncias pós-pandemia o Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e 
Ambiental. Realizar o 31º CBESA em Curitiba em 2021 e preparar o 32º CBESA em Belo Horizonte em 
2023.

Manter a Brazil Water Week como grande evento internacional da ABES. Realizar a Brazil Water Week 
de 2020 em formato à distância.

Manter e ampliar congressos e seminários regionais e de temas específicos, buscando formatos 
adequados às condições pós-pandemia.

Ampliar a cooperação internacional da ABES.

Manter e desenvolver o Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento e o Comitê Nacional da 
Qualidade como contribuições ao desenvolvimento tecnológico e 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 intensificar a atuação dos membros da academia na ABES. 

Exercer a responsabilidade social de fornecer informações confiáveis e embasadas tecnicamente.

Manter e reforçar o Ranking ABES da Universalização.

Direcionar a revista BIO à totalidade de áreas de atuação da ABES.

Manter e fortalecer a presença da Associação nas mídias nacionais, estaduais e locais.

Criar um processo ativo 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.

Realizar em caráter prioritário, em conjunto com as Seções Estaduais, estudo de sustentabilidade da 
ABES para as condições resultantes da pandemia e da crise econômica decorrente.

Priorizar a busca de alternativas de receitas para a associação.

Buscar parcerias e patrocínios para revistas, sites e eventos.
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