
EVENTO PARALELO:

”As bacias, novos territórios 
para uma melhor gestão dos recursos hídricos”

Pavilhão da França
Parque dos Atletas - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

Segunda-feira, junho 18, 2012 - 11:00-12:00

A criação e o fortalecimento dos organismos de bacias hidrográficas, de forma mais
apropriada e, facilitando o diálogo, a cooperação, o intercâmbio de informações e a
implementação de ações e projetos conjuntos, permitindo compartilhar os benefícios,
antecipar o futuro e prevenir potenciais conflitos entre as partes envolvidas.

CLUB FRANCE
Departamento 
Internacional 
d a  Á g u a

DECURSO DO DIA:

A experiência de mais de 40 anos em mais de 
70 países que já têm adotada uma gestão de
bacia hidrográfica ou que já estão experimen-
tando em seu próprio território ou através de
acordos com países vizinhos que compartilham
as bacias, mostra a eficácia desta abordagem e
todos os seus benefícios: as bacias dos rios,
lagos e aquíferos, quer territórios locais, nacio-
nais ou transfronteiriços são adequados para a
organização de uma gestão conjunta dos recur-
sos hídricos, ecossistemas aquáticos e todas as
atividades relacionadas com a água.

A Directiva-Quadro Europeia sobre a Água, a
Con venção da Água na Europa em 1992, o
Proto colo da SADEC, o programa ISARM da
UNESCO sobre aquíferos transfronteiriços são
exemplos que mostram que quando há uma
 vontade comum de gestão de bacias hidrográfi-
cas, isso permite um progresso rápido e signifi-
cativo na gestão dos recursos hídricos e dos
ecossistemas aquáticos.

Uma atenção especial deve ser dada aos
grandes desafios que reside na  gestão dos 
276 lagos e rios e cerca de 300 aqüíferos do
mundo que devem ser geridos em consulta entre
todos os países ribeirinhos em questão para
 evitar conflitos que inevitavelmente ocorrem por
causa das mudanças globais e maximizar o valor
dos ativos de uma gestão conjunta e compartilhar
os beneficios.

ANIMAÇÃO: 
Sr. Jean-François DONZIER, Diretor Geral do
Departamento Internacional da Água

PREGUNTAS-CHAVE 
DA DISCUSSÃO:

 A experiência na gestão das bacias
nacionais e transfronteiriças em 
50 anos é conclusiva?

 Quais são as ferramentas necessárias
para uma melhor gestão do rio?

 Como os usuários de água, 
as autoridades locais, os cidadãos
podem participar significativamente 
na gestão de bacias hidrográficas?

 Quais são as possíveis contribuições
da pesquisa?

 Podemos mobilizar o financiamento
necessário e como?

 Quais são políticas regionais
 implementadas que facilitam 
os projetos?

 A especificidade das ilhas pode 
ser melhor tida em conta?

 A Cooperação entre Organismos 
de Bacia em todo o mundo pode 
ser fortalecido?
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LISTA PROVISÓRIA DE ALTO-FALANTES:

 Sr. Sanusi Imran ABDULLAHI Secretário Executivo LCBC

 Sr. Hans GUTTMAN Diretor Executivo
Comissão do Rio Mekong

 Sr. Francisco Carlos CASTRO-LAHOZ Secretário Executivo comitê PCJ - Brasil

 Sr. Mario Flavio MOREIRA Vice-Presidente da REBOB 
Consórcio Intermunicipal Lagos São João
Brasil

 Sra. Tiaré LE GOFF Governo da Nova Caledônia

 Sr. Garcin MALSA Membro do Comitê da Bacia 
Martinica - França

 Sr. Arnaud COURTECUISSE Representante Agências de Bacias 
Hidrográficas 
Bacia Artois-Picardie - França

 Sr. Mertkan ERDEMLI (a confirmar) Direcção-Geral de Gestão da Água
Ministério das Florestas e Água - Turquia

 Sr. Xavier URSAT Vice-Diretor para o Sistema de Produção
EDF - França

 Sr. Frédéric HUYNH Director - UMR ESPACE-DEV
Instituto de Pesquisa de Desenvolvimento
IRD

ANIMAÇÃO:

 Sr. Jean-François DONZIER CEO 
Departamento Internacional da Água
Secretário de RIOB


