
ECOS ECOS
Sessão sobre a Participação Portuguesa 

Fórum Mundial da Água 2018  
Processo e resultados

14:30 Abertura da Sessão
Secretário de Estado do Ambiente
Presidente do LNEC

14:40 Objectivos da sessão 
Susana Neto (APRH)
Helena Alegre (LNEC/LIS-Water)

15:00 Enquadramento, processos e principais resultados 
relevantes para Portugal
Jaime Melo Baptista, Comissário de Portugal para o 
FMA 2018

15:15 Processo Político Parlamentar e Fórum Alternativo
Deputado Pedro Soares

15:30 Os jovens profissionais da água no FMA
Rita Amaral e David Silva

15:45 Mesa Redonda sobre as Agendas Temáticas e 
Regional (Europa): (Governança, serviços de águas, 
clima, cidades, ecossistemas, desenvolvimento, 
financiamento, partilha e capacitação)
Francisco Nunes Correia, Helena Alegre, Rodrigo 
Oliveira e Rafaela Matos
Moderador: Francisco Taveira Pinto

17:00 Conclusões e encerramento

PROGRAMA
O oitavo Fórum Mundial da Água teve 
lugar entre os dias 18 e 23 de Março 
de 2018 em Brasília e contou com a 
presença da comunidade internacional 
do setor da água, assim como dos seus 
responsáveis políticos ao mais alto 
nível.
Foi possível juntar 172 países, 10 500 
congressistas e 105 000 pessoas que, 
de alguma forma, passaram pelo Fórum, 
pela Expo, pela Feira e pela Vila Cidadã.
O processo político compreendeu as 
vertentes ministerial, parlamentar, 
autárquica e judicial, todos elas com 
declarações aprovadas. O processo 
temático contemplou os temas 
clima, pessoas, desenvolvimento, 
urbano, ecossistemas, financiamento, 
partilha, capacidade e governança. O 
processo regional reportou e discutiu 
estes temas em sessões regionais e 
inter-regionais. O fórum cidadão, o 
grupo sustentabilidade e a exposição 
completaram o programa. 
Portugal teve a sua maior presença 
de sempre, com uma preparação 
atempada e abrangente no âmbito do 
projeto “Portugal Rumo a Brasília 2018” 
lançado pelo Ministério do Ambiente. 
Porque é importante sumariar e passar 
as mensagens importantes para a 
comunidade técnica portuguesa e 
para a sociedade, a APRH e o LNEC/
LIS-Water organizam uma sessão 
sobre a participação portuguesa no 
Fórum Mundial da Água. Pretende-se 
igualmente contribuir para a melhoria 
das políticas da água em Portugal, no 
seguimento dos princípios fundamentais 
constantes das Declarações assinadas 
em Brasília. 

INSCRIÇÃO
Entrada gratuita. 
Inscrições obrigatórias em 
https://goo.gl/Hz1Gdn

CONTACTOS

Associação Portuguesa dos 
Recursos Hídricos
a/c LNEC - Av. do Brasil, 101
1700-066 LISBOA
Tel 21 844 34 28 
Email: aprh@aprh.pt
URL: www.aprh.pt

Sessão organizada pela APRH e pelo LNEC/LIS-Water
Dia 30 de Maio entre as 14:30h e 17:00h

Auditório do Centro de Congressos do LNEC
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