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O Evento

O 5º Fórum Mundial da Água, terá lugar em Istambul, 
a maior e mais ocidentalizada cidade da Turquia, 
com cerca de 12 milhões de habitantes constituída 
na sua maioria por muçulmanos 
(com grande número de laicos) e uma minoria 
de cristãos e de judeus. 

Istambul

de cristãos e de judeus. 



A cidade está localizada no estreito de “Golden 
Horn”. A moderna cidade é ampla, pois compreende 
ambos lados (europeu e asiático) do estreito. 
Em 1985, a UNESCO declarou as Zonas Históricas 
de Istambul como Património Mundial.

O Evento
Istambul

Actualmente, a Turquia é o oitavo destino turístico 
escolhido e cada ano, Istambul recebe cerca 
de 20 a 25 Convenções e/ou Congressos 
Internacionais. 



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. 

Assume-se como um fórum de participação e diálogo 

O Evento
O que é o 5º Fórum Mundial da Água

Assume-se como um fórum de participação e diálogo 
entre os múltiplos intervenientes no sector da Água no mundo. 



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 
(Marraqueche, 1997), na Holanda (Haia, 2000), no Japão 

O Evento
O que é o 5º Fórum Mundial da Água

(Marraqueche, 1997), na Holanda (Haia, 2000), no Japão 
(Quioto, 2003) e no México (Cidade do México, 2006). 



Este último evento acolheu participantes e delegados 
de cerca de 140 países, envolvendo um total de quase 
20 000 pessoas. 

Esperam-se neste evento mais de 20 000 participantes 
dos cinco continentes.

O Evento
O que é o 5º Fórum Mundial da Água

dos cinco continentes.



Apresentação de 500 comunicações, 
organizadas em 100 sessões técnicas 

Produção de 5 documentos regionais: 
Europa, África, Américas, Asia-Pacífico, Médio-Oriente

O Evento
Alguns factos e números previstos

Produção de documentos temáticos

Realização da reunião interministerial à escala mundial 
para aprovação da Declaração Ministerial do fórum

Istanbul Urban Water Consensus – declaração subscrita 
pelos representantes do Poder Local à escala mundial. 



Localizado no coração de Istambul  e com uma vista única sobre a 
cidade.

Tem uma área de 157,000 m2,  e com 2 Auditórios com capacidade para 
3.200 e 1.200 pessoas.

O Recinto
Golden Horn Congress & Cultural Center

O Complexo inclui: “The Exhibition and Meeting Building”, 
“Theatre Building”, “Concert and Congress Building” 
e “The Cinema Halls”. 



O Recinto
Plantas das áreas da WATER EXPO 



A Participação de Portugal
As dimensões da participação

Stand 
de 

Portugal

Interact with dozens 

of interesting cases 

on-going in Portugal  

in different Water 

Dimensions. 

Watch the movie we 

have prepared for you.

Seat and discuss with 

Portuguese  specialists on 

water issues.

Um espaço aberto, participativo e virado para a acção.

Play with the HoloCube and 

simulate three 

environmental risk 

situations.

Choose which information 

you want to download

from one of the 

“Magalhães” computer 

and take home with you, 



A Participação de Portugal
As dimensões da participação

Stand 
de 

Portugal

Um espaço aberto, participativo e virado para a acção.



A Participação de Portugal
As dimensões da participação

Stand 
de 

Portugal

Processo 
Político

Contribuir para colocar na agenda mundial e europeia 
da Água as acções prioritárias relevantes para Portugal.



A Participação de Portugal
As dimensões da participação

Stand 
de 

Portugal

Processo 
regional 
Europa

Processo 
Político

Incluir no documento regional Europa exemplos de acções 
de sucesso nos domínios da Água em Portugal.



A Participação de Portugal
As dimensões da participação

Stand 
de 

Portugal

Processo 
regional 
Europa

Processo 
CPLP

Processo 
Político

Fortalecer as parcerias no sector da Água com os países 
da CPLP e reforçar os processos de cooperação em 
curso.



A Participação de Portugal
As dimensões da participação

Stand 
de 

Portugal

Processo 
regional 
Europa

Processo 
CPLP

Programa 
Fórum

Processo 
Político

Dinamizar a participação nacional nas sessões e captar 
o melhor do fórum temático para divulgar em Portugal.



Dimensão que não é física nem económica. É politica e cultural; 

Partilha de um passado recente de uma dinâmica de mudança;

O Stand de Portugal

“Superando a escassez de água, rumo à sustentabilidade”

Tema

Partilha de um passado recente de uma dinâmica de mudança;

Parcerias para um crescimento em conjunto.



O Stand de Portugal
Objectivos 

O Stand de Portugal será um espaço aberto e participado focado na prestação 
de serviços aos participantes portugueses do Fórum. 
Em concreto pretende-se:

Transmitir uma imagem inovadora, dinâmica, tecnológica e sustentável 
do sector da Água em Portugal.do sector da Água em Portugal.

Servir de plataforma para a divulgação das melhores práticas nos domínios 
multifacetados da gestão da Água em Portugal. 



O Stand de Portugal
Objectivos

Dinamizar a partilha de experiências técnico-científicas nacionais 
no sector da Água com a comunidade internacional. 

Fortalecer as parcerias no sector da água com os países CPLP
e dinamizar o espaço lusófono.

Criar condições para o desenvolvimento e consolidação de redes de 
contactos  para futuras parcerias internacionais, envolvendo organizações contactos  para futuras parcerias internacionais, envolvendo organizações 
nacionais de todos os sectores: institucional, investigação e desenvolvimento, 
ensino e empresarial.



com conteúdos institucionais e promocionais, 
recorrendo sempre que adequado a 
componentes multimédia que tornam 
o stand atractivo e que possibilitam 

O Stand de Portugal
Zonas Funcionais

Zona 

expositiva

o stand atractivo e que possibilitam 
a divulgação eficaz de uma maior quantidade 
de conteúdos.

Zona

multiusos 

Zona de 

atendimento 



dinamização de encontros, reuniões e 
apresentações; 

organização de apresentações de âmbito 

O Stand de Portugal
Zonas Funcionais

Zona 

expositiva

organização de apresentações de âmbito 
comercial dinamizadas pelo sector 
empresarial nacional presente no Fórum, 

encontros para divulgação de projectos de 
investigação ou de cooperação 

e reuniões de divulgação de casos 
de sucesso promovidas pelas instituições 
nacionais no domínio da Água.

Zona

multiusos 

Zona de 

atendimento 



zona de recepção do público e 
convidados, onde será anunciada a 
agenda diária do stand de Portugal e os 
seus diversos acontecimentos ao longo do 

O Stand de Portugal
Zonas Funcionais

Zona 

expositiva

seus diversos acontecimentos ao longo do 
dia.Zona

multiusos 

Zona de 

atendimento 



Durante os 5 dias de Fórum (17 a 21 de Março):

reuniões de cariz técnico, científico ou profissional, e encontros pré-agendados 
direccionados para a partilha de conhecimento e de experiências, com principal 
enfoque para os países da CPLP. 

Dinamização do Stand de Portugal



espaços para as entidades empresariais portuguesas com actividade no sector 
da água que pretendam realizar reuniões profissionais ou sessões de 
divulgação. 

divulgação de projectos de investigação nas universidades portuguesas 
ou em centros de investigação para potenciar a angariação de interessados 
estrangeiros em efectuar doutoramentos em universidades portuguesas.

Dinamização do Stand de Portugal

eventos Happy Hour, cujo objectivo é oferecer aos convidados de outros países 
uma oportunidade para descontrair e usufruir um pouco dos produtos nacionais 
(pequenos cocktails ao fim do dia). 

Para abrir o leque de oportunidades para a divulgação das melhores práticas 
nacionais no domínio da Água, define-se 1 tema central para cada um dos cinco 
dias do Fórum. Optou-se por não considerar o 1º e o último dia (16 e 22) por se 
considerar que o programa oficial do Fórum Mundial da Água irá mobilizar a 
maior parte dos participantes.



Entidades responsáveis

Cada um dos dias terá uma ou mais entidades que ficarão com a 
responsabilidade de dinamizar esse dia.

Dinamização do Stand de Portugal




