O Comitê Brasileiro de Barragens - CBDB é uma organização técnico científica, sem
fins lucrativos criada em 1961 com a missão de difundir a troca de informações e de
experiências em planejamento, construção e operação de barragens e de
empreendimentos hidrelétricos.
O CBDB representa no país a Comissão Internacional de Grandes Barragens (ICOLD)
organização não governamental que funciona por intermédio dos comitês nacionais
de 90 países membros destinados ao desenvolvimento de trabalhos técnicos e
pesquisas científicas.
Com sede na cidade do Rio de Janeiro, o CBDB possui núcleos regionais nos estados
de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás/DF, Ceará,
Pernambuco, Santa Catarina e Rio de Janeiro, contando com 36 empresas
mantenedoras, 18 coletivas e cerca de 1.000 associados.
Existem duas categorias de sócios: individuais (pessoas físicas) e coletivos e
mantenedores (pessoas jurídicas).

INFORMAÇÕES SOBRE OS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
QUE O CBDB PROPICÍA AOS SEUS ASSOCIADOS
1 – Sócios Individuais, que pagam uma anuidade de R$ 150,00 reais.
Recebem informações por meio de:
– Boletim Informativo e Circulares sobre as atividades do Comitê, abrangendo notícias
dos núcleos regionais, dos Workshops, Simpósios, Seminários e Congressos.
– Site (www.cbdb.org.br) que atualmente abrange importantes informações de natureza técnica compreendendo:








Texto explicativo do que é o CBDB.
Acesso aos trabalhos apresentados em todos os Simpósios e Congressos
realizados pelo CBDB desde sua fundação, compreendendo cerca
de 1.500 trabalhos, abrangendo assuntos diversos sobre as fases de
estudos, projetos e construção de barragens inclusive com enfoques
ambientais. Os sócios, por meio de login e senha, poderão inclusive
efetuar o “download” dos referidos trabalhos.
Consulta ao dicionário de barragens em 3 línguas (Português, Inglês
e Francês).
Cadastro de 371 barragens brasileiras com dados técnicos diversos.
Loja Virtual para aquisição de livros técnicos.
Espaço para discussão técnica entre Núcleos Regionais e Comissões
Técnicas do CBDB.
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– Distribuição sem ônus de publicações técnicas tais como traduções do boletim
da ICOLD.
– Redução nos preços dos livros publicados pelo CBDB. Essa publicação tem tido uma
grande aceitação técnica pelos comitês internacionais.
2 – Sócios Coletivos e Mantenedores:
Essas categorias, que são exclusivas para empresas, gozam dos seguintes benefícios
conforme descritos na tabela abaixo:
Descrição
Incrição gratuita em todos eventos do Comitê
Direito a um link na homepage do Comitê
Boletins Técnicos da Comissão Internacional
de Grandes Barragens - ICOLD
Boletim Informativo
Redução nos custos dos livros publicados
pelo CBDB
Circulares
Redução de custos nas propagandas
das Publicações Internacionais divulgadas
pelo CBDB do tipo “HIGHLIGHTS”

Sócio
Coletivo
Uma
Não
Não

Sócio
Mantenedor
Duas
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

A participação como sócio coletivo ou mantenedor se caracteriza pelo número de cotas,
entre 10 e 49 para sócio coletivo e entre 50 e 300 para sócio mantenedor. Cada cota
corresponde hoje ao valor de R$ 75,00 por ano.
Todos os sócios coletivos e mantenedores tem direito a eleger 6 dos 18 conselheiros do
Comitê, através de votação proporcional ao número de cotas.
Na eleição do Conselho Deliberativo, os sócios coletivos e mantenedores terão direito a
um voto para cada múltiplo de dez quotas subscritas. Além disso, da mesma maneira
que os sócios individuais, acesso, através do site, a todo o acervo de publicações
técnicas referentes aos trabalhos de todos os Seminários e Simpósios promovidos pelo
CBDB.

Para informações adicionais, visite o nosso site: www.cbdb.org.br
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