PROGRAMAÇÃO GERAL

ESPAÇO

AUDITÓRIOS
Auditório Master

Arena Política

Auditório Planalto

Auditório Águas Claras

Auditório Alvorada

Auditório Buriti

2860

200

856

254

166

156

-

-

-

-

-

-

[HLP 1] Água e Desastres Naturais

[HLP 3] Revitalização da GIRH para a Agenda
de Desenvolvimento 2030

19/03 - Segunda-Feira

9h00 - 10h30

Break

-

Abertura Oficial do 8º Fórum Mundial da
Água

11h00 - 12h30

Transmissão da Abertura

-

Lunch

14h30 - 16h00

[SS-TP-07] Plenária de Abertura do Processo
Temático

-

[PP-NG-02] Reunião de Ministros Cerimônia de Abertura

[PP-JP-01] Cerimônia de Abertura do SubProcesso de Juizes e Promotores - Discursos
Magnos

Break

16h30 - 18h00

[SS-PT-01] Lançamento Mundial do
Relatório das Nações Unidas para a Água e o
Desenvolvimento de 2018 ‘Soluções
Baseadas na Natureza para a Água"

[PP-NG-03] Reunião Ministros - Discursos
Principais

[HLP 16] Transposição de Rios: Desafios de
Gerenciamento

9h00 - 10h30

[HLP 14] Água e Migrações

[HLP 4] Crises Hídricas no Brasil

[HLP 7] Negócios, Água e Desenvolvimento
Sustentável

[PP-JP-02] Juízes e Procuradores Apresentação e Discussão do Projeto de
"Declaração de Brasília sobre Justiça da
Água" e Painéis 1 e 2

[PP-NG-10] Reunião Ministerial - Adoção do
"Plano de Ações Emergenciais e Decisivas
para as Águas"

Break

20/03 - Terça-Feira

[HLP 6] Parcerias Inclusivas, Multi
Institucionais e Governança Participativa

11h00 - 12h30

[HLP 9] Água para a Agricultura e a
Produção de Alimentos

[PP-PAR-01] Reunião Parlamentar

[HLP 12] Perspectivas de financiamento de
investimentos hídricos nas Américas

Lunch

[PP-JP-03] Sessão fechada para
[PP-JP-04] Sessão fechada para Juízes:
[HLP 2] Gestão Integrada das Nascentes dos
[HLP 8] Financiamento de Obras de
Procuradores: “Justiça pelas Águas e o
“Justiça pelas Águas e o Instituto Judiciário
Rios aos Mares: Ações Conjuntas das
Infraestrutura Hídrica (Mesa Redonda sobre
Instituto Global de Procuradores pelo Meio
Global para o Meio Ambiente" (acesso
comunidades de água doce e oceânicas
Financiamento de Projetos Hídricos)
Ambiente" (acesso restrito à convidados)
restrito à convidados)

14h30 - 16h00

Break

[SS-PT-06] Plataforma de Consulta On Line
"Sua Voz" - Resultados e Conclusões

16h30 - 18h00

21/03 - Quarta-Feira
22/03 - Quinta-Feira

[SS-PT-10] Ásia para soluções mundiais de
água através de parcerias multi
institucionais

[PP-JP-06] Juizes e Promotores - Painéis 3 e
4

9h00 - 10h30

[HLP 11] Compromissos Empresariais com a [HLP 10] Como aumentar os investimentos
Segurança Hídrica
em Saneamento e Gestão de Efluentes?

[PP-JP-05] 1º Tribunal Internacional de
Justiça pelas Águas (Moot Court )

[SS-J-CF+TP 05] Pagamento de serviços
[SS-TP-04] Sessão Especial - Pobreza Urbana
ambientais (ligados à água) em escala local
e Água
e de base comunitária

Break

[PP-JP-07] Juizes e Promotores -Painel de
alto nível de encerramento - Justiça da
água: roteiro de ação

11h00 - 12h30

[SS-TP-02] SESSÃO SPECIAL Monitoramento Global e Relatório do ODS 6

[SS-J-CF+TP 04] Garantia de fundos para
projetos comunitários e organizações
sociais para incrementar a resiliência às
mudanças climáticas. + 3.a.1 Práticas de
conservação do solo e da água para
melhorar a produção de alimentos

[SS-PT-02] Financiamento continuado para
pesquisas sobre água

Lunch

14h30 - 16h00

[PP-J-01] PAR/ JEP/ ALR - Evento Conjunto 400 pax

[SS-TP-06] Sessão Especial - Dados e
[SS-J-SFG+TP 03] Enfrentando o impacto das [SS-J-SFG+TP 02] Energias alternativas: seus
ferramentas para facilitar a gestão da água e
atividades de mineração nos recursos
potenciais impactos positivos e negativos na
a tomada de decisão.
hídricos
disponibilidade de recursos hídricos

[SS-PT-09] Gestão Integrada de Água para a
Manutenção da Humanidade e o Meio
Ambiente: Abordando os Desafios
Socioeconômicos e Científicos

[SS-TP-01] SPECIAL Sessão - Do 7º ao 8º
[SS-J-CF+TP 06] Justiça sócio-ambiental para
[SS-J-SFG+TP 05] Eficiência dos indicadores
Fórum Mundial da Água: Três anos dos
a governança da água + 7.c Água,
para promover o uso sustentável da água Planos de Implementação (Implementation
diversidade cultural, justiça e equidade
Roadmaps )

Break

16h30 - 18h00

-

9h00 - 10h30

-

[SS-PT-07] Dia Mundial da Água

[SS-TP-05] Sessão Especial - Diálogo Multi [SS-SFG-01] Discussão para a Declaração de
Institucional: Nexo Água-Energia-Alimentos Sustentabilidade do 8º Fórum Mundial da
e Implementação dos ODS
Água

[SS-J-CF+TP 03] Monitoramento social da
água: instrumentos e mecanismos de
monitoramento participativo da qualidade
da água em áreas rurais e periurbanas

Break

11h00 - 12h30

[SS-SFG-02] Business Day: Mensagens e
Resultados Principais

-

[SS-J-SFG+TP 04] O desastre de Mariana soluções sustentáveis para restaurar
ecossistemas terrestres e fluviais

Lunch

14h30 - 16h00

Break

16h30 - 18h00

[SS-J-SFG+TP 01] Desafios para proteger
biomas específicos que reforcem o uso
[SS-PT-03] Get the Grade Game: Interactive
sustentável da água (Amazônia / Pantanal /
Sessão for Better Basin Management
Caatinga / Mata Atlântica)

-

[SS-PT-05] Água e Espiritualidade

-

[SS-SFG-03] Sustentabilidade no 8º Fórum
Mundial da Água

[SS-J-CF+TP 01] Como as comunidades
[SS-J-CF+TP 02] Estratégias de comunicação
tradicionais e rurais estão se adaptando às para a adaptação das comunidades urbanas
mudanças climáticas? + 3.a.1 Práticas de e rurais vulneráveis às mudanças climáticas
conservação do solo e da água para
+ 1.a.1 Incerteza, vulnerabilidades e
melhorar a produção de alimentos
resiliência

PROGRAMAÇÃO GERAL

19/03
18/03
- Segunda-Feira
- Domingo

ESPAÇO

AUDITÓRIOS
Auditório Master

Arena Política

Auditório Planalto

Auditório Águas Claras

Auditório Alvorada

Auditório Buriti

2860

200

856

254

166

156

-

-

-

9h00 - 10h30

-

-

Break

Abertura Oficial do 8º Fórum Mundial da
Água

Transmissão da Abertura

11h00 - 12h30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lunch

14h30 - 16h00

Break

16h30 - 18h00

9h00 - 10h30

23/03 - Sexta-Feira

Break

Encerramento Oficial do 8º Fórum Mundial
da Água

11h00 - 12h30

Lunch

14h30 - 16h00

Break

16h30 - 18h00

Processo Regional [RP]
Sessão Especial [SS]

Painel de Alto Nível [HLP]
Fórum Cidadão [CF]

Processo Político [PP]
Processo Temático [TP]
Grupo F. Sustentabilidade [SFG]

PROGRAMAÇÃO GERAL

Sala ST1 (M7)

Sala ST2 (M8)

Sala ST3 (M9)

Sala ST4 (M10)

Sala ST5 (M11)

Sala ST6 (M12)

Sala ST7 (M13)

Sala ST8 (M Cons1)

Sala ST9 (M Cons2)

118+4

126+4

88+3

88+3

88+3

88+3

88+3

152+3

152+3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

[HLP 5] Conectando Água e Clima

[HLP 15] ODS Relacionados à Água em
Regiões Propensas à Crises: Como
Transformar a Reconstrução em
Desenvolvimento Sustentável?

[SS-TP-03] SESSÃO ESPECIAL Segurança Hídrica e os ODS

-

-

-

[HLP 18] Saneamento Básico e
Mobilidade Urbana

[HLP 17] Paz Azul: das
Recomendações para as Ações

[HLP 13] Diálogo político e científico
como chave para superar os desafios
hídricos globais e apoiar a tomada de
decisões

16h30 - 18h00

[OS-TP-22] Sessão 3.a.1 - Práticas de
conservação da água e do solo para
melhor produção alimentícia

[OS-TP-13] Sessão 2.a.1 -ODS-6 –
Fonte de vida! Ajudando governos a
alcançar as metas da água

[OS-TP-87] Sessão 9.a.1 - GIRH
transformadora para a Agenda 2030

[OS-TP-01] Sessão 1.a.1 -Incerteza,
vulnerabilidade e resiliência

[OS-TP-46] Sessão 5.a.1 - Como
Garantir o Equilíbrio das Demandas
de Água para Seres Humanos e a
Natureza?

9h00 - 10h30

[OS-TP-23] Sessão 3.a.2 - Água e
processamento de alimentos:
redução, otimização e reúso de
resíduos

ESPAÇO

9h00 - 10h30

19/03 - Segunda-Feira

SALAS MEZANINO

Break

11h00 - 12h30

Lunch

14h30 - 16h00

Break

[OS-TP-76] Sessão 8.a.1 - Informação
[OS-TP-58] Sessão 6.a.1 - Financiando
e capacitação de tomadores de
a dinâmica de serviços ecossistêmicos
decisão

[OS-TP-59] Sessão 6.a.2 - Ampliando o
[OS-TP-14] Sessão 2.a.2 - Água como
acesso a recursos financeiros para
direito humano: implementação de [OS-TP-77] Sessão 8.a.2 - Educação e
áreas de baixa renda, ao
ferramentas e estratégias
capacitação em água não é despesa, é
redor de cidades, e serviços de
institucionais e de financiamento
investimento
abastecimento de água e esgoto de
sustentável
pequena escala

[OS-TP-67] Sessão 7.a.1 - Plataformas
participativas multi institucionais e
[OS-TP-37] Sessão 4.a.1 - Projetos de
práticas como solução para os
cidades com consciência hídrica
desafios
comuns do ODS-6

[OS-TP-68] Sessão 7.a.2 Compartilhando inovações
tecnológicas, sociais e financeiras

[OS-TP-38] Sessão 4.a.2 - Conectando
[OS-TP-88] Sessão 9.a.2 [OS-TP-02] Sessão 1.a.2 - Risco
cidades com suas bacias hidrográficas
Operacionalização da GIRH de forma hidroclimático no planejamento e na
para um futuro com
adaptável para os ODSs
gestão do solo
segurança hídrica

[OS-TP-47] Sessão 5.a.2 Revitalização de bacias hidrográficas
para subsidiar a quantidade e
qualidade
da água e o bem-estar humano

20/03 - Terça-Feira

Break

11h00 - 12h30

[OS-TP-15] Sessão 2.a.3 - Realidades
[OS-TP-24] Sessão 3.a.3 - Inundações,
invisíveis: segurança hídrica em
secas, vento e fogo: construindo
favelas, em situações pós-conflitos e
sistemas agrícolas resilientes
pós-desastres e em outras
comunidades

[PP-LRA-02] Permitindo
investimentos no futuro: Finanças
pelas Águas Urbanas

[OS-TP-60] Sessão 6.a.3 - Mecanismos
sustentáveis de mercado e economia
e financiamento nacionais
e regionais

[OS-TP-69] Sessão 7.a.3 Empoderando pessoas,
desenvolvendo capacidades e
compartilhando
informações

[OS-TP-39] Sessão 4.a.3 - Governança
da água e comunicação nas cidades

[OS-TP-89] Sessão 9.a.3 - A Nova
Agenda Política para a GIRH

[OS-TP-48] Sessão 5.a.3 [OS-TP-03] Sessão 1.a.3 - Abordando
Compartilhando informações com
os riscos hidroclimáticos de
transparência para decisões melhores
comunidades vulneráveis em um
e
nível
mais eficientes relacionadas à gestão
subnacional
e restauração de ecossistemas
aquáticos

Lunch

14h30 - 16h00

[OS-TP-25] Sessão 3.b.1 - Otimização
da cadeia de valor da produção de
água e energia

[OS-TP-16] Sessão 2.b.1 Reconhecendo o direito humano ao
saneamento

[OS-TP-90] Sessão 9.b.1 [OS-TP-79] Sessão 8.b.1 - Maior
[OS-TP-40] Sessão 4.b.1 - Reúso e
Gerenciando água entre setores e
[PP-LRA-06] Planejamento Hídrico de [OS-TP-61] Sessão 6.b.1 - Financiando capacitação para alinhar as políticas
recuperação de recursos na gestão da fronteiras: estruturas institucionais e
Cidades
a governança da água
ao conhecimento atual em ciência e
água urbana
abordagens para organismos de
tecnologia
bacias transfronteiriças eficientes

[OS-TP-04] Sessão 1.b.1 - Como a
mudança climática afeta todos os
diferentes usuários de água: a
necessidade de abordagens
transetoriais para a adaptação

[OS-TP-49] Sessão 5.b.1 - Gestão da
água residual e benefícios múltiplos
de soluções baseadas na
natureza

21/03 - Quarta-Feira

Break

16h30 - 18h00

[OS-TP-26] Sessão 3.b.2 - Garantia de [OS-TP-17] Sessão 2.b.2 - Abordagem
água e energia por meio de resiliência integral do saneamento, cadeia de
a mudanças globais
saneamento e inovação

9h00 - 10h30

[OS-TP-27] Sessão 3.b.3 -Promoção de
boa governança da água para
produção sustentável de energia

[OS-TP-41] Sessão 4.b.2 “Reciclando” águas

[OS-TP-91] Sessão 9.b.2 Monitoramento, avaliação e
compartilhamento de dados e
conhecimento em
bacias transfronteiriças

[OS-TP-81] Sessão 8.b.3 - Adaptação
[OS-TP-28] Sessão 3.c.1 - Da eficiência [OS-TP-92] Sessão 9.b.3 - Negociação
[OS-TP-07] Sessão 1.c.1 - Contribuição
de políticas institucionais para
[OS-TP-55] Sessão 5.d.1 - Entendendo [OS-TP-72] Sessão 7.b.3 - Envolvendo
no uso da água para gestão
bem-sucedida e implementação de
da gestão da água e do solo para
governança colaborativa da água: o
a qualidade da água das nascentes
todos por meio de um processo
responsável: a indústria está ciente
acordos globais, regionais e
mitigação das mudanças
caminho para viabilizar a C&T e o
aos recifes
voltado para os interessados
dos riscos e oportunidades
bilaterais de cooperação
climáticas
diálogo político
relacionados à água?
transfronteiriça

[OS-TP-50] Sessão 5.b.2 [OS-TP-05] Sessão 1.b.2 - Mecanismos
Implementação de soluções naturais
financeiros inovadores para
e de engenharia – a necessidade de
adaptação à mudança climática
financiamentos inovadores

[OS-TP-06] Sessão 1.b.3 - Não
reinvente a roda: aproveitando o
máximo medidas de adaptação
bemsucedidas

[OS-TP-51] Sessão 5.b.3 - Cinza e/ou
verde – soluções integradas podem
ajudar a evitar conflitos e
facilitar a cooperação entre usuários?

Break

11h00 - 12h30

[OS-TP-29] Sessão 3.c.2 -Padrão
internacional de gestão responsável
da água

[OS-TP-18] Sessão 2.b.3 Estabelecendo os alicerces
necessários para alcançar o
saneamento universal

[OS-TP-82] Sessão 8.c.1 - Uso de
celulares, tecnologia de sensores,
sensoriamento remoto, drones e
modelagem no monitoramento e
gestão da água

[OS-TP-63] Sessão 6.b.3 - Explorando
[OS-TP-42] Sessão 4.b.3 sinergias entre os ODSs relacionados
[OS-TP-73] Sessão 7.c.1 - Fomentando Promovendo a economia circular por
à água e a agenda de adaptação da
novas culturas de participação
meio da construção de ambientes
Convenção-Quadro das Nações
favoráveis
Unidas sobre a Mudança do Clima

[OS-TP-31] Sessão 3.d.1 - Uso
eficiente da água por meio da
governança

[OS-TP-08] Sessão 1.c.2 - Serviços de [OS-TP-52] Sessão 5.c.1 - Uso da água
água com baixo nível de carbono para e do solo urbano: sistemas naturais
mitigação das mudanças
podem prosperar em
climáticas
ambientes artificiais?

Lunch

14h30 - 16h00

[OS-TP-30] Sessão 3.c.3 - Alocação de
água: gestão da demanda e
disponibilidade da água

[OS-TP-19] Sessão 2.c.1 - Água segura: [OS-TP-83] Sessão 8.c.2 - Aumento da
o que ainda precisa ser feito para
transparência, responsabilidade e [OS-TP-64] Sessão 6.c.1 - Inovação de [OS-TP-74] Sessão 7.c.2 - Culturas de [OS-TP-43] Sessão 4.c.1 - Tecnologias
prevenir doenças de veiculação
inclusão de partes interessadas por
financiamentos para tecnologia e
compartilhamento e direitos da
de reúso: podemos lidar com
hídrica ou relacionadas a água,
meio de tecnologias da informação,
negócios relacionados à água
natureza
inovações?
saneamento e higiene?
comunicação e capacitação

[OS-TP-10] Sessão 1.d.1 - Ciência e
[OS-TP-53] Sessão 5.c.2 - Agricultura e
[OS-TP-93] Sessão 9.c.1 - Como
política: melhorando a colaboração
serviços ecossistêmicos: produtores
aumentar a governança da água em
nos níveis nacional e de projetos
rurais podem salvar rios e
vários níveis?
para a tomada de decisão baseada no
ainda lucrar?
clima

Break

16h30 - 18h00

9h00 - 10h30

22/03 - Quinta-Feira

[OS-TP-80] Sessão 8.b.2 - Elaboração [OS-TP-62] Sessão 6.b.2 - Otimização
[OS-TP-71] Sessão 7.b.2 de políticas que liberem o potencial
de recursos financeiros existentes Implementação de políticas inclusivas
da C&T para (melhor)
para aumentar a
com participação de todos os
solucionar a crise hídrica
sustentabilidade dos serviços de água
interessados

[OS-TP-20] Sessão 2.c.2 - Sinergias
além do ODS-6: acesso à água potável
segura, a saneamento e higiene para
melhor nutrição e saúde pública

[OS-TP-84] Sessão 8.c.3 - Grandes
volumes de dados e software livre
para eficiência no uso da água e
gestão sustentável

[OS-TP-65] Sessão 6.c.2 - Financiando
infraestruturas multifuncionais para o
crescimento sustentável

[OS-TP-21] Sessão 2.c.3 -Comunicação
[OS-TP-33] Sessão 3.d.3 - Eficiência no de riscos relacionados à qualidade da
uso da água e consumo sustentável:
água para consumo
lidando com a escassez
humano: busca do empoderamento
hídrica
da população e minimização dos
riscos à saúde

[OS-TP-85] Sessão 8.d.1 -Como
expandir o apoio à cooperação
internacional e à capacitação para
alcançar o ODS-6?

[OS-TP-66] Sessão 6.c.3 - Casos
financeiros de investimentos em
segurança hídrica

[OS-TP-32] Sessão 3.d.2 - Uso
eficiente da água como indutor de
desenvolvimento

[OS-TP-34] Sessão 3.e.1 Planejamento de infraestrutura
hídrica multifuncional com vários
objetivos
em unidades de gestão

[OS-TP-44] Sessão 4.c.2 Transformando limões em limonada:
como a tecnologia está alterando a
gestão de resíduos em
oportunidades!

[OS-TP-94] Sessão 9.c.2 - Como é a
governança da água em seu país?
Indicadores para avaliar o
desempenho institucional

[OS-TP-11] Sessão 1.d.2 - Abordagem
[OS-TP-54] Sessão 5.c.3 - Gestão
da ciência cidadã em serviços
integrada da água e do solo: foco no
hidroclimáticos para alcançar
panorama geral
os ODSs e objetivos globais

[OS-TP-09] Sessão 1.c.3 Fortalecimento da gestão com
[OS-TP-45] Sessão 4.c.3 - Um sistema
consciência hídrica e da mitigação das só não serve para tudo! Controlando
mudanças climáticas por meio da
os custos para a gestão da água
integração de políticas, regulamentos
urbana
e financiamento

[OS-TP-35] Sessão 3.e.2 Aprimoramento da resiliência e
sustentabilidade da infraestrutura
hídrica

[OS-TP-56] Sessão 5.d.2 - Soluções
[OS-TP-12] Sessão 1.d.3 - Incertezas e
políticas emergentes para a gestão da
limitação da ciência e da comunicação
qualidade da água das
científica
nascentes aos recifes

-

[OS-TP-70] Sessão 7.b.1 - Plataformas
participativas durante o processo de
tomada de decisão no setor
de água

[OS-TP-95] Sessão 9.c.3 - Qual sua
história de governança da água?
Identificação e expansão das
melhores práticas entre cidades,
bacias e países

[SS-PT-08] Mecanismos e
procedimentos internacionais para
alcançar os direitos humanos para a
água e o saneamento

[OS-TP-57] Sessão 5.d.3 Implementação de soluções técnicas
para melhorar a qualidade da água
em
micro, pequenas e médias escalas

Break

11h00 - 12h30

[OS-TP-36] Sessão 3.e.3 Universalização do saneamento
ambiental e de planos de drenagem
urbana

[OS-TP-75] Sessão 7.c.3 - Do
patrimônio hídrico à consciência
hídrica

[OS-TP-86] Sessão 8.d.2 - Cooperação [OS-TP-78] Sessão 8.a.3 - Desejado –
internacional como principal fator trabalhadores capacitados: a urgência
para abordar a relação entre
de desenvolver um
água e clima
treinamento sobre a água

[SS-TP-10] Sessão de Encerramento
do Tema DESENVOLVIMENTO

[SS-TP-09] Sessão de Encerramento
do Tema PESSOAS

[SS-TP-13] Sessão de Encerramento
do Tema FINANÇAS

-

-

-

[SS-TP-11] Sessão de Encerramento
do Tema URBANO

[SS-TP-08] Sessão de Encerramento
do Tema CLIMA

[SS-TP-12] Sessão de Encerramento
do Tema ECOSSISTEMAS

[SS-TP-15] Sessão de Encerramento
do Tema CAPACITAÇÃO

-

-

-

-

-

-

[SS-TP-14] Sessão de Encerramento
do Tema COMPARTILHAMENTO

[SS-TP-16] Sessão de Encerramento
do Tema GOVERNANÇA

Lunch

14h30 - 16h00

Break

16h30 - 18h00

PROGRAMAÇÃO GERAL

ESPAÇO

SALAS MEZANINO
Sala ST1 (M7)

Sala ST2 (M8)

Sala ST3 (M9)

Sala ST4 (M10)

Sala ST5 (M11)

Sala ST6 (M12)

Sala ST7 (M13)

Sala ST8 (M Cons1)

Sala ST9 (M Cons2)

118+4

126+4

88+3

88+3

88+3

88+3

88+3

152+3

152+3

19/03
18/03
- Segunda-Feira
- Domingo

9h00 - 10h30

Break

11h00 - 12h30

Lunch

14h30 - 16h00

Break

16h30 - 18h00

9h00 - 10h30

23/03 - Sexta-Feira

Break

11h00 - 12h30

Lunch

14h30 - 16h00

Break

16h30 - 18h00

Processo Regional [RP]
Sessão Especial [SS]

[PP-NG-01] Reunião de Ministros Preparatória para Declaração Política

PROGRAMAÇÃO GERAL

ESPAÇO

19/03 - Segunda-Feira

9h00 - 10h30

SALAS TERRÉO
Sala SP1 (T1)

Sala SP1.A (T2)

Sala SP1.B (T3)

Sala SC1 (T4)

Sala SC2 (T5)

Sala SC2.A (T6)

60 (342+4)

60

60

81

80 (160)

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

[PP-NG-07] Mesa Redonda Ministerial Urbano

[PP-NG-08] Mesa Redonda Ministerial Ecossistemas

[PP-NG-09] Mesa Redonda Ministerial Finanças

Break

11h00 - 12h30

[PP-NG-11] Reunião de Chefes de Estado

Lunch

14h30 - 16h00

Break

[PP-NG-04] Mesa Redonda Ministerial Clima

[PP-NG-05] Mesa Redonda Ministerial Pessoas

[PP-NG-06] Mesa Redonda Ministerial Desenvolvimento

16h30 - 18h00

9h00 - 10h30

[PP-LRA-01] Cerimônia de Abertura da 5ª Conferências Internacional das Autoridades Locais e Regionais
+ Da Governança Local pelas Águas para a Agenda Internacional

[OS-CF-9] Educação para a cidadania e água:
experiências mundiais

[OS-CF-3] Rios urbanos: cidadãos como agentes transformadores deste ambiente

20/03 - Terça-Feira

Break

11h00 - 12h30

[PP-LRA-03] Começando pela água: garantir
o acesso equitativo à água uma prioridade

[PP-LRA-04] Fomento ao fortalecimento
local da governança pela água

[PP-LRA-05] Fortalecimento das capacidades
dos governos locais para o abastecimento
de água

[OS-CF-11] Diversidade e inclusão nas
relações de poder e nos processos de
tomada de decisão na gestão das águas

[OS-CF-15] Sociedade Civil e Capital Social

[PP-LRA-07] Preparação das cidades no
enfrentamento de riscos hídricos

[PP-LRA-08] Abordando a lacuna do
saneamento

[PP-LRA-09] Combatendo a escassez com
eficiência: fazer com que cada gota d'água
seja aproveitada nas cidades

[OS-CF-8] Gestão comunitária da água e
saneamento: como garantir abordagens
participativas?

[OS-CF-2] Desafios enfrentados pela agricultura familiar (pequenos agricultores) no uso
da água

[OS-CF-12] Governança política versus
governança sustentável: recursos
financeiros, interesses e poder

[OS-CF-10] Escala e impacto para um acordo global sobre a água

Lunch

14h30 - 16h00

21/03 - Quarta-Feira

Break

16h30 - 18h00

[PP-LRA-10] Compartilhando Água: Cooperação em Todos os Níveis

9h00 - 10h30

[PP-LRA-11] Abertura do 2º Dia e Reflexões sobre o 1º Dia +
Showcase: como as águas e os Prefeitos podem trabalhar juntos?

[SS-CF-3] SESSÃO ESPECIAL - Fortalecimento da participação dos cidadãos: políticas,
representatividade e desafios

Break

[PP- LRA- 12] Adoção do Chamado à Áção +
Cerimônia de Encerramento

11h00 - 12h30

[OS-CF-13] Abastecimento público ou
privado: barreiras e desafios para tornar
realidade os direitos humanos à água e ao
saneamento

Lunch

14h30 - 16h00

-

-

-

[PP-JP-08] Juízes e Procuradores - Água e o
pacto global para o meio ambiente

-

-

[OS-CF-7] Inovação de jovens empreendedores pela água

Break

16h30 - 18h00

9h00 - 10h30

22/03 - Quinta-Feira

[OS-CF-18] Ação de base comunitária na
gestão das águas e governança de bacias
hidrográficas

[SS-PT-11] Cooperação Internacional Brasileira (ABC/ANA)

[OS-CF-14] Monitoramento e avaliação da
participação social na gestão das águas

[CF] 6 - Mulheres: Perspectivas e desafios

[SS-CF-2] SESSÃO ESPECIAL - Cultura da paz: abordagens cooperativas para o
compartilhamento de água através do desenvolvimento endógeno e gestão de conflitos.

Break

11h00 - 12h30

[SS-CF-1] SESSÃO ESPECIAL - Direitos do rio: perspectiva das pessoas e dos cidadãos até o
direito ambiental

-

-

-

[OS-CF-16] Tecnologias de purificação de
água ambientais e de baixo custo

-

-

-

[OS-CF-4] Relações entre a natureza e as
comunidades locais para a segurança hídrica

[OS-CF-1] Histórias de sucesso ou fracasso de minorias e indígenas considerando seus
direitos de acesso à água

-

-

-

[OS-CF-17] Participação dos jovens nos
processos de tomada de decisão.

[OS-CF-5] Responsabilidade, Justiça e Compensação por Crimes Ambientais e Violações
de Direitos

Lunch

14h30 - 16h00

Break

16h30 - 18h00

PROGRAMAÇÃO GERAL

Sala SP1 (T1)

Sala SP1.A (T2)

Sala SP1.B (T3)

Sala SC1 (T4)

Sala SC2 (T5)

Sala SC2.A (T6)

60 (342+4)

60

60

81

80 (160)

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16h30 - 18h00

-

-

-

-

-

-

9h00 - 10h30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ESPAÇO

9h00 - 10h30

19/03
18/03
- Segunda-Feira
- Domingo

SALAS TERRÉO

Break

11h00 - 12h30

Lunch

14h30 - 16h00

Break

23/03 - Sexta-Feira

Break

11h00 - 12h30

Lunch

14h30 - 16h00

Break

16h30 - 18h00

Processo Regional [RP]
Sessão Especial [SS]

PROGRAMAÇÃO GERAL

ESPAÇO

19/03 - Segunda-Feira

9h00 - 10h30

ARENAS ALA OESTE
Arena 1

Arena 2

Arena 3

Arena 4

Arena 5

Arena 6

Arena 7

Arena 8

170+4

170+4

170+4

170+4

170+4

170+4

170+4

170+4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

[SS-J-CF+RP 02] AcquAwareness

Break

11h00 - 12h30

Lunch

14h30 - 16h00

[SS-RP-01] Sessão Especial- PLENÁRIA DE ABERTURA DO PROCESSO REGIONAL

Break

16h30 - 18h00

9h00 - 10h30

[OS-RP-39] REGIONAL - 1. Clima - Dos
[OS-RP-48] REGIONAL - 2. Pessoas [OS-RP-55] REGIONAL - 4. Urbano mapas de vulnerabilidade climática para a Melhoria do Saneamento e Gestão de
Cidades europeias: por que desperdiçar
ação política de adaptação às mudanças Águas Residuais: Desafios e Boas Práticas
água e energia?
climáticas na região Árabe
na Região Ásia-Pacífico

[OS-RP-26] REGIONAL - 3.
Desenvolvimento - Água-EnergiaSegurança Alimentar (WEF) Nexus:
aplicações potenciais e lições da África

[OS-RP-57] REGIONAL - 5. Ecossistemas Gerenciamento e restauração de
ecossistemas mediterrâneos para
serviços ambientais hídricos e
biodiversidade

[SS-RP-02] SESSÃO ESPECIAL - 99. Plenária de Abertura do Processo das Américas

[SS-RP-07] Sessão Especial - 6. Finanças Programa Africano de investimentos em
infra-estrutura de água, criação de
empregos e implementação dos ODS
(WAJIP)

[OS-RP-46] REGIONAL -5. Ecossistemas Melhorando os ecossistemas de água
doce para a gestão integrada das águas:
mobilizando a ciência da eco-hidrologia
para os ODS na Ásia e no Pacífico

[OS-RP-42] REGIONAL -6. Finanças - O
dilema da Construção-OperaçãoTransferência (BOT) na Região Árabe, o
que torna a operação do setor privado
otimizada e econômica em PPPs Parceria Público-Privada

[SS-RP-05] Sessão Especial - 7.
[OS-RP-32] REGIONAL - 3.
Compartilhamento - Redes hidrológicas Desenvolvimento - Água para segurança
nacionais em países de tamanho
alimentar e desenvolvimento rural nas
continental - passado, presente e futuro, Américas - questões e oportunidades
problemas e perspectivas.
atuais

[OS-RP-30] REGIONAL - 1. Clima - Como
construir resiliência e redução de risco
através de infra-estrutura verde nas
Américas?

[OS-RP-54] REGIONAL - 2. Pessoas Serviços de água na Europa:
sustentabilidade no longo prazo a que
preço?

[OS-RP-44] REGIONAL - 1. Clima - Efeitos
da mudança climática da perspectiva das
geleiras do Hindu Kush Himalayas

[OS-RP-37] REGIONAL - 2. Pessoas Progressos em serviços eficientes de
água e saneamento nas Américas

[OS-RP-01] REGIONAL - 1. Clima Segurança Hídrica e Resiliência às
Mudanças Climáticas para o
Desenvolvimento Sustentável da África

[OS-RP-34] REGIONAL - 3.
Desenvolvimento - Lições de Gestão
Sustentável das Águas Subterrâneas do
Meio Oeste dos Estados Unidos

[OS-RP-59] REGIONAL - 4. Economia
circular: reutilização no Mediterrâneo e
seu impacto no territórios

[OS-RP-47] REGIONAL - 6. Finanças Financiamento da implementação dos
ODS relacionados à água na região da
Ásia-Pacífico

[OS-RP-56] REGIONAL - 1. Clima Segurança hídrica e adaptação às
alterações climáticas no Mediterrâneo

[OS-RP-36] REGIONAL -2. Pessoas - As
Américas alcançaram as condições para
garantir a implementação dos direitos
humanos à água e ao saneamento?

[OS-RP-45] REGIONAL - 3.
Desenvolvimento - Contribuindo para o
desenvolvimento do setor agrícola na
região Ásia-Pacífico, melhorando a
eficiência de todos os usos da água

[OS-RP-40] REGIONAL - 3.
[OS-RP-28] REGIONAL - 2. Pessoas [OS-RP-31] REGIONAL -1. Clima Desenvolvimento - Os desafios de
Construção de Resiliencia nos Serviços de
Experiências no enfrentamento de secas
sustentabilidade precisam de soluções
Água, Saneamento e Higiene (WASH) na
e estiagens nas Américas
integradas na região árabe: o nexo água,
África
energia e alimentos responde?

[OS-RP-49] REGIONAL - 4. Urbano Economia Circular, Reduzir, Reutilizar,
Reciclar: experiências promissoras na
Ásia

[OS-RP-53] REGIONAL - 9. Governança Governança da água na Europa: como
agregar valor bloco por bloco?

20/03 - Terça-Feira

Break

11h00 - 12h30

[OS-RP-33] REGIONAL - 3.
Desenvolvimento - Conservação de
[OS-RP-43] REGIONAL -4. Urbano - A
[OS-RP-41] REGIONAL - 5. Ecossistemas [OS-RP-27] REGIONAL - 6. Finanças alimentos, energia e água como
próxima estação de tratamento de águas Zonas úmidas para mitigação, adaptação, Ampliação da capacidade da África em
estratégia de mitigação e adaptação das
residuais será fornecedora de água e
natureza e meios de subsistência na
promover o financiamento da segurança
mudanças climáticas nas Américas: casos
energia para a região árabe
região árabe
hídrica
e experiências

-

[SS-RP-08] Sessão Especial - 7.
Compartilhamento - Água
transfronteiriça: transformando tensões
potenciais em parcerias para o
desenvolvimento regional

[OS-RP-29] REGIONAL - 8. Capacidade Rede de monitoramento hidrológico de
países da América Latina e do Caribe

[SS-RP-11] Sessão Especial - 6. Finanças Fundos de água nas Américas

-

[OS-RP-51] REGIONAL - 5. Ecossistemas Ecossistemas europeus: como conectar
sistemas e serviços?

[OS-RP-35] REGIONAL - 6. Finanças - O
custo da inação frente às Mudanças
Climáticas nas Américas

-

[SS-RP-09] Sessão Especial - 9.
Governança - Serviços de regulação e
promoção dos ODS relacionados com
água

[OS-RP-08] INTERREGIONAL - 3.
Desenvolvimento - Nexus ÁguaAlimento-Energia em grandes infraestruturas (Américas, Ásia-Pacífico)

[OS-RP-52] REGIONAL -6. Finanças Financiamento de serviços de água na
Europa: como financiá-lo e misturá-lo?

[SS-RP-06] Sessão Especial - 7.
Compartilhamento - Redes nacionais de
qualidade da água em países de tamanho
continental - passados, presentes e
futuros, problemas e perspectivas.

-

[OS-RP-23] INTERREGIONAL - 7.
Compartilhamento - Cooperação
transfronteiriça: compartilhamento de
experiências nas diferentes regiões
(África, Américas, Europa)

-

[SS-PT-04] Sessão Especial - 6. Finanças Financiamento do desenvolvimento para
alcançar o ODS 6 - perspectivas dos
bancos internacionais de
desenvolvimento

Lunch

14h30 - 16h00

Break

16h30 - 18h00

22/03 - Quinta-Feira

21/03 - Quarta-Feira

9h00 - 10h30

Break

11h00 - 12h30

[OS-RP-03] INTERREGIONAL - 1. Clima - [OS-RP-22] INTERREGIONAL - 2. Pessoas Iniciativas conhecidas e possíveis avanços
Como as agências reguladoras da
dos países para construir resiliência às
América do Sul e da Europa poderiam
mudanças climáticas em um contexto de
promover os direitos humanos para a
adaptação nas Américas e na África
água e o saneamento?

[OS-RP-58] REGIONAL - 6. Finanças Finanças para o Desenvolvimento
Sustentável no Mediterrâneo

[OS-RP-11] INTERREGIONAL -5.
[OS-RP-60] REGIONAL - 4. Urbano Ecossistemas - Das nascentes ao mar e as
Desafios das águas urbanas nas Américas
prioridades nas diferentes regiões
(Américas, Ásia-Pacífico)

Lunch

[OS-RP-19] INTERREGIONAL - 2. Pessoas [OS-RP-10] INTERREGIONAL - 3.
[OS-RP-24] INTERREGIONAL - 4. Urbano Saneamento integrado para todos Desenvolvimento - Segurança alimentar, Estratégias nacionais para a promoção do
Abordagem de saneamento integral,
irrigação e dilemas em cenários de
tratamento e reutilização de águas
cadeia de saneamento, inovação no
restrição de água (Américas, Ásiaresiduais e seu vínculo com a gestão de
MEDITERRÂNEO e ÁFRICA
Pacífico)
recursos hídricos (Américas, Europa)

[OS-RP-13] INTERREGIONAL - 9.
Governança - Gestão de crises:
estratégias para as bacias hidrográficas
nas Américas e na Ásia-Pacífico

[SS-RP-10] Sessão Especial - 3.
[OS-RP-05] INTERREGIONAL - 3.
Desenvolvimento - Desenvolvimento e
Desenvolvimento - Nexus: água - energia segurança da infra-estrutura hídrica nas
alimentos - ecossistemas no
bacias hidrográficas: riscos,
Mediterrâneo e na África
monitoramento e ações preventivas

-

16h30 - 18h00

[OS-RP-20] INTERREGIONAL - 2. Pessoas [OS-RP-38] REGIONAL - 4. Urbano - Água
[OS-RP-50] REGIONAL - 1. Clima - Água e
[OS-RP-09] INTERREGIONAL - 3.
Saneamento e abastecimento de água em
urbana: as Américas no longo caminho
mudanças climáticas na Europa: a ponta
Desenvolvimento - Água e Energia em um
favelas e os ODS relacionados à água
para os serviços de universalização do
do iceberg?
contexto de crise: Brasil, Canadá e China
(Américas e Ásia-Pacífico)
saneamento

[OS-RP-14] INTERREGIONAL -5.
Ecossistemas - Recuperação de bacias
hidrográficas - Casos de referência nas
regiões

[OS-RP-16] INTERREGIONAL - 9.
[SS-RP-04] Sessão Especial Governança - Relacionamento
ENCERRAMENTO - Dar escala à Inovação
interfederativo na gestão dos projetos de
para uma Ásia e Pacífico com segurança
transposição de água de bacias
hídrica: síntese do processo regional da
hidrográficas nas regiões Américas e ÁsiaÁsia-Pacífico
Pacífico

[SS-J-CF+RP 01] Culturas de água dos
povos indígenas da América Latina

9h00 - 10h30

[OS-RP-15] INTERREGIONAL - 9.
Governança - A nova agenda de
[OS-RP-07] INTERREGIONAL - 3.
[OS-RP-25] INTERREGIONAL - 4. Urbano desenvolvimento: os componentes
[OS-RP-18] INTERREGIONAL - 2. Pessoas Desenvolvimento - O envolvimento da REUTILIZAR no eixo "África-Mediterrâneoregionais para a preparação da
Água e migrações: como enfrentar o
indústria na gestão de recursos hídricos Europa": Impacto Territorial e Procura de implementação do ODS6 e o alcance das
desafio? (África, Europa, Mediterrâneo)
em diferentes regiões (Américas, Europa)
uma Estratégia Comum
metas vinculadas a esse objetivo (África,
Américas, Árabe, Ásia-Pacífico, Europa,
Mediterrâneo)

[OS-RP-04] INTERREGIONAL - 3.
Desenvolvimento - Disponibilidade de
água doce em pequenos estados
insulares em desenvolvimento-SIDS
(Américas, Ásia-Pacífico)

[SS-RP-12] Sessão Especial - 8.
Capacidade - Navegando pelos desafios
da água do século XXI com a ajuda de
avaliações abrangentes em tempo real

-

[OS-RP-61] REGIONAL - Nexo ÁguaAlimentos-Energia-Ecosistemas como
uma ferramenta para os ODS nos países
CACENA

[OS-RP-17] INTERREGIONAL - 9.
Governança - Políticas públicas para a
água nas regiões áridas e semi-áridas
(Américas, Árabe, Mediterrâneo)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14h30 - 16h00

[OS-RP-02] INTERREGIONAL - 1. Clima Eventos extremos: exemplos de conexão
entre ciência e políticas públicas nas
Américas, Europa e África

Break

Break

11h00 - 12h30

[OS-RP-21] INTERREGIONAL - 2. Pessoas Saneamento na floresta tropical: desafios
e boas práticas (África, Américas, ÁsiaPacífico)

[OS-RP-06] INTERREGIONAL - 3.
Desenvolvimento - Estratégias para
explorar e proteger as águas
subterrâneas: estudos e desafios de
casos regionais (África, Américas, ÁsiaPacífico)

[OS-RP-12] INTERREGIONAL - 5.
Ecossistemas - Zonas úmidas - Planos de
Desenvolvimento Sustentável e de
Conservação (Américas, Ásia-Pacífico,
Mediterrâneo)

Lunch

14h30 - 16h00

Break

16h30 - 18h00

[SS-RP-03] Sessão Especial - Sessão de Encerramento do Processo Regional

PROGRAMAÇÃO GERAL

Arena 1

Arena 2

Arena 3

Arena 4

Arena 5

Arena 6

Arena 7

Arena 8

170+4

170+4

170+4

170+4

170+4

170+4

170+4

170+4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16h30 - 18h00

-

-

-

-

-

-

-

-

9h00 - 10h30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ESPAÇO

9h00 - 10h30

19/03
18/03
- Segunda-Feira
- Domingo

ARENAS ALA OESTE

Break

11h00 - 12h30

Lunch

14h30 - 16h00

Break

23/03 - Sexta-Feira

Break

11h00 - 12h30

Lunch

14h30 - 16h00

Break

16h30 - 18h00

Processo Regional [RP]
Sessão Especial [SS]

