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Convite
8º Fórum Mundial da Água
Sessão Especial
“Fortalecimento da participação cidadã na gestão de bacias”
Quarta-feira, 21 de Março de 2018, das 09:00 às 12:30
Centro de Convenções Ulisses Guimarães

Todos concordam hoje que a participação ativa, do lado das Administrações e Agências Governamentais, de todos os parceiros envolvidos, públicos
e privados, coletivos ou individuais, é uma condição para a efetiva gestão dos recursos hídricos ao nível de bacias e sub-bacias de rios, lagos
e aqüíferos, sejam eles costeiros, nacionais ou transfronteiriços.
De fato, além das infra-estruturas estruturantes muito amplas que geralmente se enquadram em decisões nacionais ou mesmo internacionais, sobre
o terreno, autoridades locais, regiões ou províncias, municípios e comunidades, atores econômicos como fazendeiros, industriais operadores de
transporte fluvial, eletricistas, pescadores e aquicultores, profissionais do turismo, etc., bem como representantes da sociedade civil, desempenham
um papel fundamental no planejamento regional, construção e gestão de amenidades, preservação e restauração de ecossistemas e solos.
Durante mais de 50 anos, muitas experiências para fazer essa participação efetiva foram implementadas e conseguidas e resultaram em um melhor
envolvimento e capacitação das partes interessadas.
É agora uma necessidade estratégica, diante das muitas pressões sobre os recursos hídricos e os ecossistemas e para se adaptar aos efeitos
das mudanças climáticas, para organizar de maneira otimizada essa participação tirando todas as lições dos experimentos em curso ou planejados.
Como parte do Processo Cidadão do próximo Fórum Mundial da Água de Brasília, a Rede Internacional de Organizações de Bacia (RIOB), as Redes
Latino-Americana (RELOB) e Brasileira (REBOB) das Organizações da Bacia, bem como as Alianças Mundiais para a Água e o Clima (AMAC) e “Aqua
Madre” convidam você a participar da Sessão Especial:

“Fortalecimento da participação cidadã na gestão de bacias”
que organizam a quarta-feira, 21 de Março de 2018, das 09:00 às 12:30
Centro de Convenções ULISSES GUIMARÃES - Brasília/DF/Brasil
Salão 16 e 17
Esta Sessão Especial será uma oportunidade para apresentar experiências bem-sucedidas de participação em todos os continentes e se envolver
em um diálogo dinâmico e intersetorial com todos os participantes, a fim de propor os melhores caminhos a seguir.

www.riob.org - www.reloc-relob.org - www.rebob.org.br

Venha se expressar nesta sessão!

