
Está em marcha o processo preparatório
do 6º Fórum Mundial da Água! Para
assinalar o seu arranque, em Junho de
2010 o Conselho Mundial da Água
promoveu uma reunião em Marselha,
onde participaram mais de 400
profissionais.

O próximo fórum vai ser dominado pelo
clima internacional de crise que terá
reflexos muito significativos no
quotidiano dos cidadãos, das instituições
e dos países, o que irá dar particular
importância às questões da
sustentabilidade, da solidariedade e dos
mecanismos económicos e de
financiamento.

Em 2012 estaremos muito próximos de
2015 e as discussões e conclusões sobre
os resultados conseguidos nos Objectivos
do Milénio vão estar em foco. Reflectir
sobre as razões dos fracassos, estabelecer
novos objectivos ou rever metas para
2020 ou 2030 serão, certamente assuntos
prioritários.

A escassez de água e a alimentação, as
relações da água com a energia, a
qualidade da água, a renaturalização dos
rios e a biodiversidade são outros dos
temas que muito provavelmente estarão
no topo da lista de prioridades na agenda
do próximo fórum.

Marselha 2012 terá como lema central
“Towards Concrete Solutions for Water”,
procurando dinamizar uma plataforma
politica, profissional e social de discussão
das principais questões relacionadas com
a água, centrada nas soluções. Para tal,
pretende-se criar uma abordagem

diferente da utilizada em anteriores
fóruns, nomeadamente no que diz
respeito ao seu processo preparatório,
procurando fazer a transição de uma
abordagem conceptual para um quadro
de intervenção, isto é passar do
“pensamento” para a “acção”.

Durante o próximo ano e meio decorrerá
o processo preparatório do fórum de
Marselha. Durante este processo serão
organizados, a nível internacional, um
conjunto de debates plenários, mesas
redondas e grupos de trabalho serão
formados. Todas estas iniciativas estarão
focadas na análise, discussão e reflexão
sobre soluções susceptíveis de serem
apresentadas e debatidas em 2012.
Soluções com provas dadas no passado
podem constituir os fundamentos para a
definição de rumos futuros.
Paralelamente, reflectir-se-á sobre a
forma de inovar e conceber novas
soluções, tecnologias, inovações sociais
ou acções políticas.

Neste contexto, a sessão pública de 3 de
Dezembro permitirá ter uma ideia mais
clara sobre os principais objectivos do
Fórum de Marselha e do roteiro previsto
para o respectivo processo preparatório.

201003 Dezembro
Como vai ser o 6º Fórum Mundial da

Água: Marselha2012

Sessão Pública | Pequeno Auditório do LNEC, Lisboa

A Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, em parceria com o Conselho
Mundial da Água a com a Administração de Região Hidrográfica do Norte,
promove no dia 3 de Dezembro, pelas 16.30, no Pequeno Auditório do LNEC,
uma sessão de divulgação do próximo Fórum Mundial da Água, aproveitando
a presença em Portugal de Benedito Braga no âmbito das actividades do
Think Tank Gulbenkian Sobre a Água e o Futuro da Humanidade. Benedito
Braga é actualmente Vice-Presidente do Conselho Mundial da Água e é o
Presidente do Comité Internacional do 6ºFórum Mundial da Água.

Esta sessão permitirá à comunidade hídrica nacional conhecer o conceito
definido para o fórum de 2012, os seus principais objectivos e como cada um
poderá contribuir para a construção deste evento mundial.

16.30 | Abertura
Alexandra Serra, Presidente da APRH
António Guerreiro de Brito, Presidente da ARH Norte

16.45 | Marselha 2012. O Fórum das Soluções.
Benedito Braga, Presidente do Comité Internacional do
6º  Fórum Mundial da Água

17.15 | Debate

17.30 | APRH: Iniciativas em curso e previstas
Rodrigo Oliveira, Vice-presidente da APRH

17.45 | Debate

18.00 | Encerramento

Programa

Envolva-se no
processo!

Contacte-nos:
aprh@aprh.pt

Entrada livre, mediante inscrição prévia no
Secretariado da APRH (aprh@aprh.pt)

mailto:aprh@aprh.pt

