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Convite
8º Fórum Mundial da Água
Sessão Especial
“Dados e ferramentas para gestão da água
e tomada de decisão”
Quarta-feira, 21 de Março, 14h30-16h00
Auditório Águas Claras 254 - Salão 36

Centro de Convenções Ulisses Guimarães
Por que os dados são tão cruciais para a tomada de decisões?
e como eles podem ser melhor produzidos, processados, testados
e validados e finalmente compartilhados e divulgados?
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Não podemos controlar o que não medimos!
No entanto, durante décadas, os esforços têm sido insuficientes no campo da produção, gestão e intercâmbio de dados, com em particular uma lenta
degradação das redes de monitoramento em muitas regiões, a falta de procedimentos de apoio para acesso fácil aos diversos conjuntos de dados
e a falta de ferramentas para a produção e visualização de informações necessárias para uma gestão eficiente da água.

É urgente actuar!
Esta Sessão Especial apresentará estudos de casos e trará especialistas que já tenham utilizado diferentes processos de adaptação e de tomada
de decisão. Pontos interessantes incluem os meios para identificar medidas que não “comprometem”, a gestão inteligente de dados, a ciência cidadã,
a comunicação para adaptação e análise orientada à resiliência sob o contexto de incerteza.
Será a melhor ocasião para propor em cada país e bacia a criação ou o fortalecimento de Sistemas de Informação sobre Água reais, adaptados
às necessidades e essenciais para uma melhor tomada de decisões, enfrentar os desafios da água e se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas
nos recursos hídricos e usos.
O NOVO “MANUAL SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE ÁGUA:
ADMINISTRAÇÃO, PROCESSAMENTO E EXPLORAÇÃO DE DADOS RELACIONADOS COM A ÁGUA”,
SERÁ APRESENTADO NESTA OCASIÃO.
Contatos: www.water-climate-alliances.org - www.inbo-news.org en.unesco.org/ihp-wins - www.wmo.int - www.bom.gov.au www.iwra.org
http: // www.worldwaterforum8.org/en-program-O

Venha participar

