
O que é o Fórum Mundial da Água?

O Fórum Mundial da Água é um evento da iniciativa do Conselho Mundial
da Água, e realiza-se de três em três anos desde 1997. É o maior evento
internacional  sobre a gestão da água e assume-se como um  fórum de
participação e diálogo entre os múltiplos intervenientes no sector da água
no mundo, que procura influenciar o processo de tomada de decisão ao nível
das políticas globais para o sector, no sentido de um desenvolvimento
sustentável do planeta.Os quatro anteriores eventos realizaram-se em Marrocos
(Marraquexe, 1997), na Holanda (Haia, 2000), no Japão (Quioto, 2003) e no
México (Cidade do México, 2006). Este último evento acolheu participantes e

A participação portuguesa no Fórum!

Por despacho do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional foi designada uma equipa constituída pelo INAG,
pelo GRI e pela Parque Expo e coordenada pela Engª Alexandra Serra para
dinamizar a participação portuguesa no 5º Fórum Mundial da Água. Nesse
despacho é sublinhada a importância do envolvimento e da dinamização da
participação de especialistas nacionais e de associações profissionais do sector,
com especial destaque para a Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos,
dada a natureza transversal e abrangente com que o tema da água é tratado
neste Fórum.
A participação portuguesa neste fórum será centrada no tema “Superando
a escassez da água, rumo à sustentabilidade”.
A escolha do tema justifica-se claramente, numa época em que Portugal,
juntamente com outros países da UE, tem vindo a sublinhar a necessidade
de que o problema da escassez de água seja enquadrado numa política
europeia, tal como a que existe para as cheias, deixando de estar sujeito a

Alguma informação sobre o 5º Fórum

O 5º Fórum Mundial da Água, cujo tema principal é “Bridging Divides for Water”
(Superar as divergências/cisões na água), será um ponto de referência obrigatório
no debate sobre a gestão da água no mundo, através de um processo participativo
e focalizado na acçdão, envolvendo a comunidade técnica e científica, o mundo
empresarial, as autoridades nacionais , regionais e locais, as organizações não
governamentais e  todos os interessados nas temáticas da Água.
Esta quinta edição irá desenvolver-se em torno dos seguintes temas principais:
• Mudanças globais e gestão do risco
• Avançar no desenvolvimento humano e os ODM
• Gerir e proteger os recursos hídricos e seus sistemas para fazer face às
   necessidades humanas e ambientais.
• Governança e gestão
• Finanças
• Educação, conhecimento e desenvolvimento de capacidades

Factos e números previstos para Istambul

• Esperados em Istambul mais de 20 000 participantes.

• 500 comunicações recebidas, organizadas em 100 sessões técnicas

• Edição de documentos regionais e de documentos temáticos

delegados de cerca de 140 países, envolvendo um total de quase 20 000 pessoas.
Portugal tem estado presente desde 1997, mas foi no Fórum do México que
a presença nacional esteve mais visível, concretizada através da existência
de um pavilhão nacional na área expositiva desse Fórum.

intervenções pontuais. Assim, este tema permitirádar visibilidade não só aos
problemas de seca e escassez que Portugal enfrenta, cada vez com maior
frequência mas, principalmente, à integração de políticas e de acções em
curso direccionadas para uma gestão dos recursos hídricos cada vez mais
sustentável e orientada para ultrapassar os desafios que se colocam num
quadro de mudanças à escala global.  Por outro lado, a história, que levou
a que o Português seja hoje idioma oficial da União Europeia (UE), da União
de Nações Sul-Americanas (UNASUL) e da União Africana (UA), criou as
condições para que Portugal tenha hoje uma dimensão cultural que vai muito
para além das suas fronteiras.
Assim, o pavilhão de Portugal, que será instalado na área de exposições do
Fórum, deverá ser uma porta aberta para a partilha de experiências na
dimensão lusófona, no que esta tem de mais relevante na gestão da água, e
para a construção e consolidação de parcerias entre as diferentes instituições
nacionais e internacionais.
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O Programa do Pavilhão de Portugal

Pretende-se que o pavilhão de Portugal se constitua como um espaço vivo,
participado e aberto a todos os portugueses que estejam interessados e
disponíveis para o utilizar como plataforma para a promoção do conhecimento,
das boas práticas e das experiências portuguesas no domínio da Gestão da

Contamos com todos para
alargar a rede portuguesa
da Água,  centrada no
de senvo l v imen t o  de
parcerias e na partilha de
experiências, desde a
costa ocidental da
Europa até Istambul...

Na próxima Newsletter, em 18 de Dezembro de 2008, mais informações
sobre a participação portuguesa no Fórum Temático.

O nosso espaço, na Expo Hall, junto ao Bósforo.

Água. Para abrir o leque de oportunidades na divulgação das melhores práticas
nacionais no domínio da Água, está agendado um tema central para cada um
dos cinco dias do Fórum, excluindo o primeiro e o último dia.

Investigação e Ciência
no Sector da Água

• Universidades

• Centros de Investigação

Promoção da Investigação
Nacional

Água e
Desenvolvimento

• Água e Agricultura

• Água e Energia

• Água e Ambiente

• Água e Sociedade

Serviços de Água
e Saneamento

• Modelos de gestão nos
   serviços da água

• Regulação dos serviços

• O papel do Poder Local

Divulgação da candidatura ao
congresso mundial IWA 2014
em Portugal

Gestão de Recursos
Hídricos

• ARH’s e
  Regiões Autónomas

Implementação da Lei da Água

Regime Económico e Financeiro

Licenciamento das Utilizações
da Água

Rios Internacionais:
a Gestão de Bacias
Transfronteiriças

• INAG

Convénio

Sistemas de aviso e alerta
cheias e secas

Sistemas de informação de
recursos hídricos

Modelos de previsão

Espaço para dinamizar parcerias
internacionais Ponto de encontro lusófono Plataforma de divulgação técnica e

científica

Dinamizar parcerias internacionais, em particular com os países da CPLP e países ibero-americanos
Promover a engenharia nacional

O processo regional do Fórum envolve a edição de 5 documentos regionais,
um por cada região do globo. A coordenação da elaboração do documento
relativo à Europa é da responsabilidade da European Water Partnership, e
será estruturado em torno de oito temas:
alterações climáticas e adaptação; água
para energia e energia para a água; gestão
de bacias e cooperação transfronteiriça;
finanças; saneamento; escassez de água
e secas; ciência e tecnologias da água.
O processo político do Fórum culminará
com a assinatura da Declaração Ministerial.
A versão preliminar dessa declaração
estará disponível no site oficial do 5º
Fórum (www.worldwaterforum5.org).

A dinamização do pavilhão de Portugal

Durante o Fórum o espaço do pavilhão estará disponível para serem aí
organizadas reuniões de cariz técnico, científico ou profissional, e encontros
pré-agendados direccionados para a partilha de conhecimento e de experiências,
com principal enfoque nos países da CPLP e nos países ibero-americanos.
Todos os  interessados devem procurar acertar e combinar previamente a
programação durante os dias do Fórum.

Estão disponíveis espaços para as empresas portuguesas que actuam no
sector da Água que pretendam realizar reuniões profissionais ou sessões de
divulgação. Estão também disponíveis períodos de tempo para divulgação
de projectos de investigação nas universidades portuguesas ou em centros
de investigação para, por exemplo, potenciar a angariação de interessados
estrangeiros em realizar doutoramentos em universidades portuguesas.

Para saber mais sobre a participação portuguesa no Fórum e
para acompanhar o processo consulte o blog:
http://portugalnoforum.wordpress.com

• Declaração Ministerial

• Istanbul Urban Water Consensus: a declaração do Poder Local.



O que é o Fórum Mundial da Água?

O Fórum Mundial da Água é um evento da iniciativa do Conselho Mundial
da Água, e realiza-se de três em três anos desde  1997. É o maior evento
internacion al sobre  a gestã o da água  e  assume-se  como  um fórum  de
participação e diálogo entre os múltiplos intervenientes no sector da água
no mundo, que procura influenciar o processo de tomada de decisão ao nível
das  políticas  globais  para  o  sector,  no  sentid o de um  desenvolvimento
sustentável do planeta.Os quatro anteriores eventos realizaram-se em Marrocos
(Marraquexe, 1997), na Holanda (Haia, 2000), no Japão (Quioto, 2003) e no
México (Cidade do México, 2006). Este último evento acolheu participantes e

A participação portuguesa no Fórum!

Por despacho do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional foi designada uma equipa constituída pelo INAG,
pelo GRI e pela Parque Expo e coordenada pela Engª Alexandra Serra para
dinamizar a participação portuguesa no 5º Fórum Mundial da Água. Nesse
despacho é sublinhada a importância do envolvimento e da dinamização da
participação de especialistas nacionais e de associações profissionais do sector,
com especial destaque para a Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos,
dada a natureza transversal e abrangente com que o tema da água é tratado
neste Fórum.
A participação portuguesa neste fórum será centrada no tema “Superando
a escassez da água, rumo à sustentabilidade”.
A escolha do  tema justifica-se claramente, numa época em que Portugal,
juntamente com outros países da UE, tem vindo a sublinhar a necessidade
de que o problema da escassez  de água seja enquadrado numa política
europeia, tal como a que existe para as cheias, deixando de estar sujeito a

Alguma informação sobre o 5º Fórum

O 5º Fórum Mundial da Água, cujo tema principal é “Bridging Divides for Water”
(Superar as divergências/cisões na água), será um ponto de referência obrigatório
no debate sobre a gestão da água no mundo, através de um processo participativo
e focalizado na acçdão, envolvendo a comunidade técnica e científica, o mundo
empresarial, as autoridades nacionais , regionais e locais, as organizações não
governamentais e  todos os interessados nas temáticas da Água.
Esta quinta edição irá desenvolver-se em torno dos seguintes temas principais:
• Mudanças globais e gestão do risco
• Avançar no desenvolvimento humano e os ODM
• Gerir e proteger os recursos hídricos e seus sistemas para fazer face às
   necessidades humanas e ambientais.
• Governança e gestão
• Finanças
• Educação, conhecimento e desenvolvimento de capacidades

Factos e números previstos para Istambul

• Esperados em Istambul mais de 20 000 participantes.

• 500 comunicações recebidas, organizadas em 100 sessões técnicas

• Edição de documentos regionais e de documentos temáticos

delegados de cerca de 140 países, envolvendo um total de quase 20 000 pessoas.
Portugal tem estado presente desde 1997, mas foi no Fórum do México que
a presença nacional esteve mais visível, concretizada através da existência
de um pavilhão nacional na área expositiva desse Fórum.

intervenções pontuais. Assim, este tema permitirádar visibilidade não só aos
problemas de  seca e escassez que Portugal enfrenta, cada vez com maior
frequência mas, principalmente, à integração de políticas e de acções em
curso direccionadas para uma gestão dos recursos hídricos cada vez mais
sustentável e orientada para ultrapassar os desafios que se colocam num
quadro de mudanças à escala global.  Por outro lado, a história, que levou
a que o Português seja hoje idioma oficial da União Europeia (UE), da União
de Nações Sul-Americanas  (UNASUL) e da União  Africana (UA), criou as
condições para que Portugal tenha hoje uma dimensão cultural que vai muito
para além das suas fronteiras.
Assim, o pavilhão de Portugal, que será instalado na área de exposições do
Fórum, deverá  ser uma porta  aberta  para  a partilha de experiências na
dimensão lusófona, no que esta tem de mais relevante na gestão da água, e
para a construção e consolidação de parcerias entre as diferentes instituições
nacionais e internacionais.
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O Programa do Pavilhão de Portugal

Pretende-se que o pavilhão de Portugal se constitua como um espaço vivo,
participado e aberto a todos os portugueses que estejam interessados e
disponíveis para o utilizar como plataforma para a promoção do conhecimento,
das boas práticas e das experiências portuguesas no domínio da Gestão da

Contamos com todos para
alargar a rede portuguesa
da Água,  centrada no
de senvo l v imen t o  de
parcerias e na partilha de
experiências, desde a
costa ocidental da
Europa até Istambul...

Na próxima Newsletter, em 18 de Dezembro de 2008, mais informações
sobre a participação portuguesa no Fórum Temático.

O nosso espaço, na Expo Hall, junto ao Bósforo.

Água. Para abrir o leque de oportunidades na divulgação das melhores práticas
nacionais no domínio da Água, está agendado um tema central para cada um
dos cinco dias do Fórum, excluindo o primeiro e o último dia.

Investigação e Ciência
no Sector da Água

• Universidades

• Centros de Investigação

Promoção da Investigação
Nacional

Água e
Desenvolvimento

• Água e Agricultura

• Água e Energia

• Água e Ambiente

• Água e Sociedade

Serviços de Água
e Saneamento

• Modelos de gestão nos
   serviços da água

• Regulação dos serviços

• O papel do Poder Local

Divulgação da candidatura ao
congresso mundial IWA 2014
em Portugal

Gestão de Recursos
Hídricos

• ARH’s e
  Regiões Autónomas

Implementação da Lei da Água

Regime Económico e Financeiro

Licenciamento das Utilizações
da Água

Rios Internacionais:
a Gestão de Bacias
Transfronteiriças

• INAG

Convénio

Sistemas de aviso e alerta
cheias e secas

Sistemas de informação de
recursos hídricos

Modelos de previsão

Espaço para dinamizar parcerias
internacionais Ponto de encontro lusófono Plataforma de divulgação técnica e

científica

Dinamizar parcerias internacionais, em particular com os países da CPLP e países ibero-americanos
Promover a engenharia nacional

O processo regional do Fórum envolve a edição de 5 documentos regionais,
um por cada região do globo. A coordenação da elaboração do documento
relativo à Europa é da responsabilidade da European Water Partnership, e
será estruturado em torno de oito temas:
alterações climáticas e adaptação; água
para energia e energia para a água; gestão
de bacias e cooperação transfronteiriça;
finanças; saneamento; escassez de água
e secas; ciência e tecnologias da água.
O processo político do Fórum culminará
com a assinatura da Declaração Ministerial.
A  versão  preliminar  dessa  declaração
estará disponível no  site  oficial  do 5º
Fórum (www.worldwaterforum5.org).

A dinamização do pavilhão de Portugal

Durante o Fórum o espaço do pavilhão estará disponível para serem aí
organizadas reuniões de cariz técnico, científico ou profissional, e encontros
pré-agendados direccionados para a partilha de conhecimento e de experiências,
com principal enfoque nos países da CPLP e nos países ibero-americanos.
Todos os  interessados devem procurar acertar e combinar previamente a
programação durante os dias do Fórum.

Estão disponíveis espaços para as empresas portuguesas que actuam no
sector da Água que pretendam realizar reuniões profissionais ou sessões de
divulgação. Estão também disponíveis períodos de tempo para divulgação
de projectos de investigação nas universidades portuguesas ou em centros
de investigação para, por exemplo, potenciar a angariação de interessados
estrangeiros em realizar doutoramentos em universidades portuguesas.

Para saber mais sobre a participação portuguesa no Fórum e
para acompanhar o processo consulte o blog:
http://portugalnoforum.wordpress.com

• Declaração Ministerial

• Istanbul Urban Water Consensus: a declaração do Poder Local.


