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TEMA 6:EDUCAÇÃO,CONHECIMENTO E 
CAPACITAÇÂO 

Tópico 6.1: Educação,Conhecimento e 
Estratégias de Capacitação 

Tópico 6.2: Ciência e Tecnologia da Água: 
Soluções Inovadoras e Adequadas para o Séc. 
XXI 

Tópico 6.4: Dados para Todos 

Tópico 6.5: Água e Cultura 

Tópico 6.3: Associativismo e Redes Profissionais para 
cumprir os Objectivos do Milénio Jorge Matos) 



TEMA 6:EDUCAÇÃO,CONHECIMENTO E CAPACITAÇÂO 

Coordenação 

• 6.1-UNESCO-IHE,Women for Water Partnership 

• 6.2-UNESCO-IHP 

• 6.3-IAHR,IWA 

• 6.4-IAHS,WMO 

• 6.5-ISKI 

O Forum levanta questões relevantes,sublinha ou antecipa prioridades 
    para o sector da água.O Tema 6 abrange diversos tipos de preocupações  
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EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

Os objectivos gerais (os “cinco pilares”) da educação no contexto 
  dos recursos hídricos foram expressos, de uma forma concisa e 
  pragmática,numa das sessões: 

•  “How to know, 
•  how to do, 
•  how to be, 
•  how to live together, 
•  and how to live sustainable”. 



EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

                     - Suporte de uma sociedade para responder aos desafios, riscos e necessidades 
                       de adaptação que se colocam ao sector da água. 

                     - Importância dos diferentes niveis da educação (e.g. educação básica e informal, 
                       especialização,capacitação/formação...) para preparar a participação eficaz das  
                       partes interessadas na partilha e gestão da água. 

                     - Enfase no uso de novas tecnologias em plataformas de suporte ao ensino (e.g. 
                       jogos inter-activos, simulações 3-D ou videos educativos). 

                     - Preparação de populações para a prevenção de riscos e uso sustentável dos recursos. 

                     - Enfoque nas regiões em desenvolvimento e mais vulneráveis! 



EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

 CIÊNCIAS 
de Administração Pública 

Gestão 
Política e Economia 

Ciências da Educação 
Didáctica e Pedagogia 

Epistemologia 
Análise de Sistemas 

Sociedade Civil 

Administração Pública 

Gestão do Sector da Água 

DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E DA CAPACITAÇÃO 

(Adaptado de Alaerts,2009)  

NIVEIS 

• Individual 
• Organizacional 
• Superestruturapo
lítica 
• Sociedade civil 



EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

•  Na transferência de conhecimentos avançados é muito importante o 
 equilíbrio entre a formação no exterior e uma adequada inserção no 
 ambiente de intervenção e nos problemas da região : 

      - selecção de técnicas ajustadas,inter-disciplinaridade (incluindo c. sociais), 
      - consideração de conhecimentos locais ou tradicionais que melhorem 
        a eficácia da interface técnica/sociedade, 
      - consideração da participação do público. 



EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

•  Os jovens são a “população-alvo”preferencial nos processos de adaptação 
 cultural e,em conjunto com a questão do “género”,constituem,em muitas 
 regiões do globo, um factor crucial no desmantelamento de barreiras sociais 
 e culturais e na aceitação de soluções mais eficazes e justas. 

•  Crítica ao tipo de cooperação “politicamente correcta” de acordo com ideias 
 dominantes dos centros de decisão internacionais: 

          - O “HYDROCRAT/HIDROCRATA”,personagem ridicularizado numa 
              representação realizada numa das sessões. 

Dr. Flip WESTER 
(o “hidrocrata”) 



CAPACITAÇÃO 

CONTENTS (327 p.) 

Part I - Setting the Scene 
Part II - Tools and Techniques 
Part III - Areas of Application 
Part IV - Evaluation and Indicators 



PARTICIPAÇÃO E INOVAÇÃO  
numa Gestão Integrada 

- Para uma gestão integrada e para aplicação de conhecimentos eficaz 
 é fundamental a intervenção da sociedade civil ou do público (“multi-stakeholders”): 
•   na identificação de problemas (e.g.“bottom-oriented research”), 
•   na gestão de conflitos, 
•   na participação da selecção e implementação de soluções inovadoras. 

- Para responder às incertezas,crises e mudanças rápidas em curso, o sector da água 
 deverá sair da sua “caixa tradicional”e procurar adaptar soluções inovadoras 
 oriundas de outros sectores (e.g. parcerias criativas que sejam úteis para os 
 utilizadores e que satisfaçam necessidades). 

OUT OF THE BOX 

Nota: as sessões do Tópico 6.2 
          tiveram um formato que se pretendeu 
          ser inovador! 



INOVAÇÃO 



INOVAÇÃO 

UM EXEMPLO PARADIGMÁTICO – O SALTO EM ALTURA (??) 

INOVAÇÃO/SONHO/IMAGINAÇÃO 



INOVAÇÃO 



INOVAÇÃO 

- Inovação no desenvolvimento (“demand driven research”). 
- Acesso directo e personalizado à informação sobre a qualidade da 
  água ou ou monitorização dos rios em tempo real (necessidade de canais 
  de comunicação mais económicos). 
- Denúncia de situações perigosas “on line”ou controlo directo de consumos 
  em tempo real. 
- Integração dos conhecimentos do sector. 
- Novas formas de financiamento. 

- Mais e melhor participação pública (“multi-stakeholders”).  

Exemplos de sugestões: 

Uma crítica da assistência: 

    -A Inovação não deve ser só dirigida para formas e produtos 
       de negócio.As parcerias Público-Público devem ser incentivadas! 



Gestão Integrada---Mega-Metrópoles 

UM PROBLEMA MUITO SÉRIO!! 



Gestão Integrada---Mega-Metrópoles 

(60% da população mundial em 2030-180000 mais cada dia!!) 

.Necessita de um novo tipo de governança 
 com múltiplas escalas e niveis de intervenção 

.Programa UNESCO (2002/7) 

.GOVERNANÇA INTEGRADA com CIÊNCIA e SOCIEDADE 

     -teoria do conhecimento (mudança tecnológica) 

     -teoria da governança 

     -teoria de “redes” 

     -novas interfaces CPS 

.”Perceived Social Necessity is key to 
   Decision-Making” 



Problemas abordados 

      - Gestão urbana integrada / gestão integrada da(s) bacia(s) 

      - Evolução e adaptação dos sistemas de infra-estruturas 

      - Preservação do ambiente(!) e da qualidade de vida 

      - Conservação de energia 

      - Riscos urbanos 

      - Financiamentos associados 

- Maior e melhor participação dos actores sociais na selecção de objectivos 
 e na implementação de medidas. 



Questões a colocar: 

        - Os problemas emergentes nas grandes áreas urbanas 
            tendem a ser de tal magnitude que parece ser sensato 
            avaliar a vantagem em continuar o incremento da  
            concentração urbana tal como está previsto. 

        - Os benefícios civilizacionais associados às cidades 
             serão sustentáveis em confronto com os futuros 
             custos sociais,ambientais,energéticos, sanitários...? 

        - O melhor caminho ainda é o do inventar ou melhorar 
             métodos ou procedimentos complexos,dispendiosos 
             e penosos para os cidadãos, ou tentar inverter a  
             tendência num novo sentido de mudança global? 

Metropolis 
   Fritz Lang (1927) 



RECOLHA E DISSEMINAÇÃO DE DADOS 

- Os dados (e.g hidro-meteorológicos) são fundamentais na criação e 
 validação de conhecimentos,na detecção de alterações e nos processos de decisão. 

- Infelizmente, constata-se que,em muitas áreas do mundo,existe um abrandamento  
 ou mesmo um abandono completo na recolha de dados associados ao sector da 
 água! 

CAUSAS: -Deficiente capacidade de 
manutenção e exploração (recursos 
financeiros e humanos) e desinteresse 
das instituições de cooperação. 



RECOLHA E DISSEMINAÇÃO DE DADOS 

.Questões abordadas: 

    - Selecção de metodologias eficientes 
    - Custos envolvidos,nomeadamente na manutenção 
    - Critérios de substituição de equipamentos e eventual 
       descontinuidade do tipo de informação recolhida 
    - Critérios de qualidade e de normalização dos dados 
    - Procedimentos para integração e divulgação de dados em 
       “redes de dados” a nivel mundial 
    - Recolha de dados relativos ao comportamento social 
    - Criação de bases de dados documentais 

Questão chave: 

            Financiamento das actividades,nomeadamente no contexto 
               da crise financeira actual. 

Recomendação:Acesso livre aos dados existentes 



DIVERSIDADE E HERANÇA CULTURAL 

Para gerir a água de um modo sustentável,é 
necessário articular bem duas dimensões 
diferentes de conhecimentos: 

• A científica e tecnológica 

• A social,cultural,económica e política 

Ligação entre Água e Cultura 

• Influências religiosas,tradicionais e ambientais 
  na percepção e no uso dos recursos naturais. 

•  Interdisciplinaridade. 

• Herança histórica e experências humanas. 

• Pontes e barreiras entre padrões sociais e culturas 

• Perspectivas culturais diversas 



Como integrar os conhecimentos 
 tradicionais nas práticas actuais  
 de gestão? 
Como integrar de forma útil as  
 vertentes 
• Mágicas 
• Simbólicas 
• Empirismo acumulado 

Para melhorar as acções de 
 gestão (melhores soluções integradas) 
 ou 
Para facilitar a aceitação e a implementação 
 das soluções 
 ou 
Para ambos os objectivos?? 



Preservar, estudar e divulgar 
 o património histórico é uma 
 política a manter e a incrementar 



PARTICIPAÇÃO-”Stakeholders” 

Nas sessões do Tema 6 foi enfatizada 
 a importância da Participação Pública 
 (informação,consulta ou evolvimento 
 activo) numa gestão integrada ou go- 
 vernança adequada da água. 



PARTICIPAÇÃO-”Stakeholders” 

Para além dos benefícios directos, 
 a participação proporciona uma 
           “aprendizagem social” 
 que se traduz numa crescente  
 capacidade das entidades sociais 
 executarem tarefas comuns. 



A gestão integrada envolve três “grupos de grupos” 

- Os gestores e políticos preocupados com o serviço público 
 mas, também, com a opinião pública, a avaliação do seu desempenho, 
 a promoção ou a manutenção dos seus cargos... 

- Os cientistas ou especialistas, 
de áreas nem sempre facilmente compatíveis 
 (a economia nem sempre combina bem com a ecologia, 
 nem a explicação dos antropólogos é fácil de inserir na maioria 
 dos modelos matemáticos...), 
pretendem resolver problemas num quadro de metodologias que                  
poderão ser academicamente avaliadas,mas no quadro de  valores do 
paradigma científico em que se inserem; 

- Não estão vinculados a uma responsabilidade directa perante o público ou 
têm uma responsabilidade contratual com uma das partes. 

PARTICIPAÇÃO 



A gestão integrada envolve três “grupos de grupos”(cont.) 

-Os “stakeholders”defendem os seus interesses, que entendem ser 
legítimos, e a respectiva percepção dos problemas,afinal eles    
representam, ou são,os utilizadores da água e exigem soluções justas. 

As Interfaces nem sempre funcionam bem! É preciso melhorar 
oTRIÁLOGO entre estes grupos (G. Gooch, Stockholm Water Week,2004)!! 

Entendimento comum,visão e acção conjuntas 

PARTICIPAÇÃO 

Questões a colocar:-Que competências devem os participantes ter? 
                                   -Quem deveria participar? 
                                   -A que tipo de informação devem ter acesso? 
                                   -Quanto custa? 



Inter 
CPS 

Inter 
CPS 

Inter 
CPS 

GIRH 

TRIÁLOGO 
 CPS 

(Consciência Ética) 

(Acção/Pragmática) 

(Epistemologia) 



No Forum, a sugestão mais pragmática para melhorar o problema das 
interfaces CPS foi a de introduzir um actor neutro: 
           - o Mediador institucional, como ponte de diálogos para 
             convergências e gerador de confiança entre interessados. 



TEMA 6 

     - Um fio condutor que proporcionou coesão: 

          O conhecimento e a inovação, sob diversa formas, constituem 
          factores cruciais na adaptação do sector às incertezas do 
          futuro, na gestão e governança da água e na alteração da 
          “conduta das condutas”da Sociedade,face aos recursos 
          hídricos e ao ambiente. 

     - Os problemas colocados ao sector são inter e multi-disciplinares 
         envolvendo aspectos técnicos e sociais complexos e incertos; 
         a robustez científica das soluções torna-se controversa ou pouco 
         evidente ou credível. 

     - A tensão resultante poderá ser profícua mas deverá evoluir para 
         novas soluções de mediação aceites com convicção por todas  
         as partes. 



Muito Obrigado! 


