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O FORO MUNDIAL DA AGUA

O maior evento mundial relacionado com água

Objetivos: 


 
Reunir todas as partes interessadas para debater assuntos 
relacionados com a água, sua gestão e o acesso à mesma 



 
Formular propostas concretas e promover ações e 
soluções



 
Solicitar um compromisso político verdadeiro e sustentável 

Uma plataforma para debater e trocas questões  
relevantes para melhorar a gestão da água e o acesso 
aos serviços de saneamento

Um lugar aberto e construtivo para debater



UM FORO DE SOLUÇOES

Que prefere atuar que teorizar e debater

Que promove compromissos concretos e sustentáveis  
através de um mecanismo de seguimento 

Com uma ampla participação (conforme ao modelo 
francês de «Grenelle»)

Que mobiliza realmente aos cidadões num ambiente 
cordial, festivo e popular
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SOLUÇÃO



OBJETIVOS SMART
 

E PROCESSO WISE

SMART se refere à relevância dos objetivos
– Specific (específico)
– Measurable (mensurável)
– Achievable (alcançável)
– Realistic (realista)
– Time bound (limitado no tempo)

WISE se refere ao processo
– Wide Involvement Stakeholder Exchanges (ampla 

participação e intercâmbios entre as partes 
interessadas)



UM FORO PELA CAUSA DA AGUA

As soluções são principalmente de caráter político e devem 
procurar-se mediante o fortalecimento do diálogo entre:

Governos
Parlamentarios Autoridades 

locais

Organizações 
intergovernamentais / 

Nações Unidas
ONG / Sociedade 
Civil / Usuários

Empresas públicas e 
privadas

Profissionais / 
Científicos / 

Especialistas 



ORGANIGRAMA 

Comitê Internacional do Foro - CIF

Comissão da Promoção 
e Eventos

Comitê Nacional francês Conselho Mundial da Água 

Secretaría do 6º Foro

Comissão do Processo 
Político

Comissão do Processo 
Regional

Comissão do Processo 
Temático



12 prioridades de ação chave com respeito 
à água:

garantir o acesso de todas as pessoas aos serviços hídricos 
e o direito à água

contribuir a melhorar a higiene e a saúde através da água

garantir a segurança alimentaria
compensar os usos múltiples

proteger as populações e a as economias frente aos riscos

proteger e valorizar os serviços do ecossistema e o crescimento verde

melhorar a qualidade dos recursos hídricos e os ecossistemas

regular as pressões e as pegadas da atividade humana sobre água

contribuir à cooperação e à paz

responder aos câmbios climáticos e mundiais num  mundo urbanizado

garantir o acesso de todas as pessoas à serviços sanitários integrados

harmonizar energia e água

financiar a água para todos

uma governança adequada

3 direções 
estratégicas

garantir o bem
-estar 

de todas as pessoas
contribuir ao 

desenvolvim
ento 

econôm
ico 

m
anter o 

planeta azul
condições 

para
o sucesso entorno propicio

RASCUNHO DO MARCO TEMÁTICO

CRIAR UN MOVIMENTO AZUL !



Comitê Regional do CIF
Presidenta: Sra. Park – Vice-presidente: Sr. Bernard – 

Membros: M. Smith? P. Victoria?
Expertos: xxx

América
AWF+?

Asia
APF + ?

Europa
Responsável francês + ?

África
AMCOW+AfWA

+AfDB ?

America do N

América

Sudeste Asiático
Noreste Asiático
Asia Meridional
Pacífico
CACENA

Norte
Este
Sur
…

SSA
MENA
…

Os Objetivos transcontinentais 
podem gerar regiões adicionais 

(por exemplo, a escassez de 
água debatida no âmbito do 

Mediterrâneo)

-Coordena RP
-Informa ao CIF
-Apóia aos 
coordenadores 
regionais

-Dirige CfP 
regionais
-Apóia plataformas 
sub-regionais
-Identifica 
problemas 
transcontinentais

-Implementa 
processos de 
múltiples atores por 
Objetivo
-Comunica os 
resultados

Organização proposta para os objetivos 
regionais SMART e WISE



Agenda proposta para os processos 
regionais

Soluções concretas, SMART e WISE!

T3

2010 2011 2012

T4 T1 T2 T3 T4 T1

Reunião 
inicial

FMA 
Marsella

Coordenador 
regional 

Publicação 
CfP

Seleção de 
coordenadores 

regionais

Definição de 
regiões

Enfoque WISE 
para cada 
Objetivo

Objetivos 
mais SMART 
e mais WISE

Seleção de 
coordenadores 
de objetivos 
regionais

CfP 
coorden 
ação 
objetivos

Consolidação 
de objetivos 
por região Aportes ao 

Processo Político 
antes das 
Comissões
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