
fórum mundial da água

A Abdib integra a organização da 
próxima edição do Fórum Mundial da 
Água – a oitava, desde 1997, nos Mar-
rocos – que será realizado em Brasí-
lia, Distrito Federal, entre 18 e 23 de 
março de 2018. O evento global terá 
o tema “Compartilhando Água” e ar-
ticulará conhecimento e experiências 
de diversos atores - sociedade, setor 
público, meio acadêmico e iniciativa 
privada para difundir informações, 
engajar agentes públicos e privados 
e promover soluções na gestão com-
partilhada e sustentável dos recursos 
hídricos.

A escolha do Brasil para sediar o 
evento em 2018 foi estratégica. O 
país detém 12% da água doce do pla-
neta, tem dezenas de rios de grande 
porte e compartilha com dez nações 

Ao promover a oitava edição do evento global, o Brasil quer construir um legado sobre 
melhores práticas na gestão dos recursos hídricos

de brasília para o mundo

duas das maiores bacias hidrográficas 
do planeta. Além do potencial hídri-
co, o país tem enorme biodiversidade 
em diferentes biomas, além de uma 
rica diversidade representada por vá-
rios povos indígenas e comunidades 
específicas com inestimável acervo 
de conhecimentos sobre a conserva-
ção da biodiversidade.

O país foi, ainda, o primeiro do conti-
nente sul-americano e um dos primei-
ros do mundo a cumprir uma das me-

tas da Cúpula Mundial para o Desen-
volvimento Sustentável (Rio+10), reali-
zada em Johanesburgo, África do Sul: 
elaborar e implantar o Plano Nacional 
de Recursos Hídricos até 2015.

O evento é idealizado para articular 
setores importantes de forma a dei-
xar um legado de conscientização 
e de boas iniciativas a respeito da 
gestão adequada dos recursos hídri-
cos. No Brasil, diante do crescente 
interesse pelos temas relacionados à 
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Em agosto, Abdib fez o lançamento 
comercial do 8º Fórum Mundial da Água 

para empresas e instituições interessadas 
no maior evento mundial sobre água
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gestão dos recursos hídricos, são es-
peradas cerca de 40.000 pessoas do 
mundo todo. Mais de 60 chefes de 
Estado devem estar presentes.

O evento contará com quatro princi-
pais espaços. No Congresso, haverá 
262 sessões temáticas e plenárias. A 
Vilã Cidadã vai promover atividades 
e interação com a sociedade. A Expo 
visa reforçar o relacionamento com 
governos. Já a Feira tem foco na inte-
ração comercial e com a sociedade. 

A relação da Abdib com o evento 
é antiga. A entidade participou ati-
vamente das duas últimas edições 
do Fórum Mundial da Água – em 
Marselha, na França, em 2012 e em 
Daegu e Gyeongju, na Coreia do 
Sul, em 2015.

Para a edição brasileira, a Abdib as-
sumiu participação de destaque. Pos-
sui executivos na composição e nas 
atividades do International Steering 
Committee, o comitê diretivo global 

do fórum, e no Comitê Or-
ganizador Local. 

A Abdib ainda 
tem assento 

no board of governors do Conselho 
Mundial da Água, que conta com 
35 integrantes representando poder 
público, iniciativa privada, setor aca-
dêmico e organizações não-governa-
mentais do mundo todo. 

Em novembro de 2017, em Marselha, 
na França, representantes da Abdib 
participaram de diversas atividades 
promovidas pelo Conselho Mundial 
da Água, muitas delas referentes à 
organização e engajamento em tor-
no do 8º Fórum Mundial da Água. 
Houve encontros do conselho de 
governadores e dos integrantes dos 
diversos processos regionais que fa-
zem parte da organização do fórum 
programado para o Brasil.
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Divulgação do 8º Fórum Mundial 
da Água tem sido feita em diversos 

eventos pelo Brasil

Em Marselha, na França, Ralph Lima 
Terra (Abdib) participou de encontros do 

Conselho Mundial da Água
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