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World Water Council –
Conselho Mundial da Água

- Estabelecido em
1996

- Sob os auspícios do 
Banco Mundial, 
Agencias da ONU, 
Associações
Profissionais

- Baseado em
Marselha

- Aberto a todos: Agencias Internacionais, 
ONG, Organizações públicas e privadas, 
Institutos de pesquisa, associações
técnicas e profissionais, universidades, 
etc.



O que é o WWC?

- Uma organização internacional “guarda-
chuva”  sem fins lucrativos

- Uma rede de mais de 400 membros em- Uma rede de mais de 400 membros em
mais de 70 paíse

- Um “think-tank” para prover uma
resposta institucional ao desafio de uma
ação integrada entre diferentes agencias
e atores envolvidos na gestão da água



Missão Principal

- Conscientização em todos os níveis de 
tomada de decisão: desde as autoridades 
políticas até o público em geral

- Transformar esta conscientização em - Transformar esta conscientização em 
vontade política

- Trazer e manter a necessidade de gestão 
da água em ambas agendas políticas 
nacional e internacional

- Organizar os Fóruns Mundiais da Água



O maior encontro mundial sobre água, organizado, a 
cada 3 anos, conjuntamente com o governo do país e a 
cidade anfitriã: 

� Marrakesh em 1997
� Haia em 2000
� Quioto em 2003
� México em 2006
� Istambul em 2009

O FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA

Objetivos: 
� Reunir todos os stakeholders do setor para discutir questões afetas à 

gestão da água e ao acesso à água potável  e saneamento
� Formular propostas concretas e facilitar a elaboração/implementação 

de ações e de soluções 
� Promover  um engajamento político concreto e duradouro

Um local de debate e de intercâmbio para discussão de 
questões afetas à melhoria do acesso a água

Um espaço aberto e construtivo



ISTAMBUL EM NÚMEROS

Mais de 25 000 participantes

192 países representados

1300 participantes no processo político

106 sessões preparadas por mais de 400 organizações 

150 eventos paralelos

Mais de 1000 jornalistas credenciados

135 crianças e 200 jovens representando cerca de 20 

países

Cimeira de Águas 



Em Marselha/França, Março de 2012

Organizadores:  
� A França, representada pelo Ministério das Relações 

Exteriores, pelo Ministério de Ecologia, Energia, 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Marinho e pela 
Prefeitura de Marselha

O 6o FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA

Prefeitura de Marselha
� O Conselho Mundial da Água

A França e Marselha
� Um comprometimento politico forte
� Uma candidatura mobilizando todas as esferas de 

governo  (local a nacional)
� Competências e cultura da água valorizadas
� Um forte compromisso para agregar todos os atores 

e promover ações concretas



UM FÓRUM DE SOLUÇÕES

Privilegiando ações práticas e não discussões 
e abordagens teóricas

Promovendo o engajamento concreto e 
duradouro para a implementação de um 
mecanismo de acompanhamentomecanismo de acompanhamento

Buscando uma ampla participação de todos os 
atores (inspirado no modelo « Grenelle »)

Propiciando uma mobilização participativa com 
um espirito harmônico e de integração



UM FÓRUM PRIVILEGIANDO SOLUÇÕES

Os governos entram em acordo para iniciar um processo 
intergovernamental sobre água e elaboram uma 
resolução neste sentido para a reunião Rio+20

Exemplos de soluções preconizadas:

1000 escolas da África com saneamento básico

Criação de um «Parlamento Mundial da Água»

100 bolsas de estudo «Inovação para Água» 
disponibilizadas  para estudantes do mundo inteiro

1000 cidades aderem ao Pacto de Istambul para Água; 
Uma parceria específica entre Durban/África do Sul e 
Marselha favorecerá  a promoção de sua implementação 



TEMA

O PROCESSO

UM FÓRUM PRIVILEGIANDO SOLUÇÕES

OBJETIVO

TEMA

RECOMENDAÇÃO

META

SOLUÇÃO



METODOLOGIA SMART E WISE

SMART prioriza metas
– Specific (Específicas)
– Measurable (Mensuráveis)
– Achievable (Alcançáveis)– Achievable (Alcançáveis)
– Realistic (Realísticas)
– Time-bound (tempestivas)

WISE prioriza o processo
– Wide Involvement Stakeholders Exchanges

(Ampla Participação e Troca de Conhecimento entre 
os atores)



UM FÓRUM DEFENDENDO A CAUSA DA ÁGUA

As soluções contemplam aspectos políticos e são o 
resultado de um diálogo entre:

Governos 

Parlamentares Autoridades locais

Organizações 
intergovernamentais/ 

Nações Unidas

ONGs/sociedade 
civil/usuários

Setor público e 
privado

Entidades de classe/  
academia/especialistas



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Comitê Internacional do Fórum – IFC
USP, IHA, USACE, UNHabitat, ASN, SEMI, MWR, ANEAS, KWF, IUCN, UNESCO
AFD, EV, MEDDM, FP2E, MFEA, ONEMA, CM, PACA, DBCHR,MMUC, CCIM

Comitê Nacional Francês Conselho Mundial da Água

C. Fremont L. Fauchon

Comissão de Promoção 
e Eventos

Secretariado do 6°Fórum

Comissão do Processo 
Político

Comissão do Processo 
Regional

Comissão do Processo 
Temático

P. Lacoste
A. Szollosi-Nagy

E. Park
M. Bernard

D. Altinbilek
P. Lavard

M. Vassal
H. Kennou

Comitê Executivo do IFC
B.Braga, G. Fradin, M. Vassal  and A. Szollosi-Nagy



COMISSÃO DE PROMOÇÃO E EVENTOS

Organização e logística local : exposições e encontros, hotéis, 
navios, transporte público, credenciamento

Promoção em diferentes níveis: local, nacional e internacional 
para informar, conscientizar, mobilizar por meio de uma ampla 
ação de divulgação

Promoção de eventos: 100 ações em diferentes áreas Promoção de eventos: 100 ações em diferentes áreas 
(educação, cultura, juventude, esporte, economia, etc.) por 
intermédio de exposições, filmes, eventos musicais, 
conferências, peças de teatro, entre outros

Três principais objetivos:
� Ampliar as ações das outras comissões (interação com os 

processos regional, político e temático)
� Envolver autoridades locais por intermédio de comitê 

específico
� Organizar  o processo de participação popular em um 

Fórum de Cidadãos



REUNIÃO PREPARATÓRIA – KICK-OFF

Lançou oficialmente o processo preparatório e 
instigou o engajamento dos atores

Apresentou o conceito principal do Fórum e Apresentou o conceito principal do Fórum e 
recebeu contribuições dos participantes para a 
sua definição e implementação

Salientou e ampliou o comprometimento 
político do país, da cidade anfitriã e da 
comunidade internacional















12 prioridades para a ação de águas:

Garantir o acesso à água potável e o direito à água para t odos

Contribuir para a melhoria da higiene e saúde com água de qualidade

Proteger a população e os setores econômicos contra even tos críticos

Contribuir para a cooperação e paz

Garantiro acesso aos serviços de saneamento para todos

3 ações
estratégicas

A
ssegurar o bem

 estar 
de todos

C
ontribuir

desenvolvim
ento

econôm
ico

PROPOSTA DO MARCO TEMÁTICO

CRIANDO UM MOVIMENTO AZUL!

Garantir a segurança alimentar

Propocionar usos múltiplos da agua

Proteger e valorizar servicos ambientais e a economia ver de

Aumentar a qualidade dos recursos hídricos e dos ecossi stemas

Reduzir os impactos das atividades antropicas sobre os recu rsos hidricos

Atentar para às mudanças climáticas e globais no cenário u rbano

Harmonizar água e energia

Apoio financeiro para universalisar acesso à água

Boa Governança

A
ssegurar o bem

 estar 

C
ontribuir

para
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desenvolvim
ento
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ico

M
anter
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Ambiente acolhedor



PROCESSO REGIONAL

Américas Ásia e 
Pacífico

Europa África

Norte

Sul 

Sudeste
Nordeste

Norte
Leste

ASS
MENA

Sul 
Nordeste
Sul
Pacífico

Leste

…

MENA

Abordagem cross-continental resultará 
em ampliação regional  (exemplo: 

escassez de água discutida ambito do 
mediterraneo ou gestão transfronteiriça 
de água na região da Eurasia central)

Central

Caribe

Sul



PROCESSO REGIONAL - EUROPA

Coordenador Regional
� Oficina Internacional da Água (OIEau)

� Consórcio coordenador das maiores redes européias
� Redes européias: European Water Partnership(EWP), European Water 
Association (EWA), EUREAU, EUROPE-Network of Basin Organizations (Europe-
INBO), Europe Water Solidarity (SEE), European Center for Rivers Restoration 
(ECRR), Euro-Mediterranean Water Information System (EMWIS), CEENBO, ECOE-
WP, GWP-Med, EECCA-NBOs, etc

Temas prioritários:
� Gestão de Rios Transfronteiriços
� Prevenção e Gestão de Riscos de Inundações e Secas
� Navegação fluvial na Europa
� Política Européia de Água e Energia
� Reforma da Política Agrícola Comum
� Acesso a água potável e serviços de saneamento
� Gerenciamento municipal de abastecimento de água potável e empresas de

saneamento
� Capacitação em recursos hídricos
� Participação pública
�Cooperação triangular

Principais atividades:
� Reunião de lançamento
� Reuniões gerais
� Reuniões de síntese



PROCESSO REGIONAL – ÁSIA/PACÍFICO

Coordenador Regional
� Asia-Pacific Water Forum (APWF)

Temas prioritários:
� Financiamento do setor
� Gestão de eventos hidrológicos críticos
� Água para Desenvolvimento e Preservação de Ecosistemas

Países e regiões beneficiados
� 50 países (conforme os critérios adotados durante o 4o Fórum Mundial da 
Água)

Principais atividades:
� Reunião informativa
� Reunião de lançamento do processo regional Asia-Pacífico
� 5 reuniões sub-regionais
� Reunião regional de síntese
� Documento regional
� Estande regional no 6o Fórum
� Sessão regional no 6o Fórum



PROCESSO REGIONAL - AMÉRICAS

Coordenador Regional
� Fórum de Água das Américas (WFA)

� ANA, ANEAS, AWRA, Banco Mundial, BID, CEHI, CONAGUA, CRRH-SICA, 
EWRI-ASCE, GWP América Central, GWP América do Sul, IUCN, IWRN, OEA, 
UNESCO/PHI-LAC, USP, USACE,  UN-Habitat 

Temas prioritários:
� Crescimento da população, migração e urbanização
� Mudanças de uso do solo� Mudanças de uso do solo
� Mudanças climáticas
� Gestão de riscos
� Gestão de águas transfronteiriças
� Gerenciamento integrado de recursos hídricos (GIRH)
� Governança da água
� Água e Saneamento
� Segurança hídrica
� Regulação dos recursos hídricos

Principais atividades:
� Encontros regionais
� Documento regional
� Estande regional no 6o Fórum



CRONOGRAMA DO PROCESSO REGIONAL

RUMO À SOLUÇÕES SMART e WISE!

Q3

2010 2012

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Reunião 
Preparatória

6o World 
Water 
Fórum 

Aplicação da 
metodologia 

2011

Fórum 
Marselha

metodologia 
WISE para cada 
meta

Metas SMART 
e WISE

Seleção dos 
Coordenadores 
para as metas 
regionais

Coord. 
das 
metas 

Consolidação 
das metas 
por região 

Subsídio para o
Processo Político 
(PrepComs)

Coordenador 
regional 

Seleção de 
Coordenadores 

Regionais

Definição das 
regiões



PROCESSO POLÍTICO

Processo 
Ministerial

Envolve vários níveis de governo:

Processo de 
autoridades locais

Processo 
Parlamentar



1) A partir dos resultados obtidos
nos fóruns anteriores/Istambul

Autoridades locais / regionais
Consenso de Istambul

Parlamentares

Temática: 
Movimento Azul

Diálogos
Regionais

2)  Lacunas e temas emergentes

PROCESSO POLÍTICO
Visibilidade � comunicação de resultados

– Avaliação dos resultados
– Objetivos a serem ampliados

Parlamentares
Helpdesk sobre legislação

de águas

Ministros
Declaração sobre temas complexos

– Respostas Políticas
– Produtos orientados

– Declaração



COMISSÃO POLÍTICA 
Interação com a agenda internacional

• Influênciar a agenda 
• Incorporar mensagen na

agenda internacional

Rio+20

Climat e

WHO
Eventos

•

• Resultados endossados
pelo Sistema ONU

Marseille 
2012

MDGs

UPM / MED
SAN-conf.

Climat e

Bonn+10

APWF
Africa WW AWF

Right to W&S
UNGA, HRC, UN Hab.

…

…

Eventos
Internacionais / 

fóruns

Iniciativas
Regionais

Iniciativas
Bilaterais



CRONOGRAMA DO PROCESSO MINISTERIAL

Q3

2010 2012

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Reunião 
Preparatória

WWF 
Marselha

Aplicação da 
metodologia WISE 
para cada meta em 

2011

RUMO À SOLUÇÕES SMART e WISE!

para cada meta em 
nível regional

Envio dos 
convites aos 
Ministros das 
Relações 
Exteriores

Consolidação 
das metas 
por região 

1ª reunião 
preparatória

Definição das 
prioridades e 
metas do 
Processo 
Temático

2ª reunião 
preparatória  



PRÓXIMAS ETAPAS

Setembro de 2010 – Proposta do Marco Temático 
submetida pela Comissão do Processo Temático após 
as consultas realizadas por ocasião do lancamento e 
aprovação pelo Comitê Internacional do Fórum

Setembro de 2010 – Apresentação do referido Marco Setembro de 2010 – Apresentação do referido Marco 
durante a Semana Mundial da Água em Estocolmo.

17-18 de Janeiro de 2011 – 2°Reunião Preparatória 
para detalhar o programa e envolver os stakeholders

22 de março de 2011 – Dia Mundial da Água – UN-
Habitat, Cape Town – África do Sul.



UM FÓRUM PRIVILEGIANDO SOLUÇÕES

OBRIGADOOBRIGADO


