As pessoas do mundo todo podem começar a participar do “8º Fórum Mundial da Água”, cujo tema será
“Compartilhando Água”, a partir de fevereiro de 2017. A sua contribuição irá preparar o evento, que
acontece em março de 2018 em Brasília. A plataforma "Sua Voz" foi criada pelo Comitê Diretivo do
Fórum para favorecer o amplo debate sobre os temas centrais do evento e estará disponível no site do
8º Fórum Mundial da Água http://www.worldwaterforum8.org/
A plataforma "Sua Voz" permite que cidadãos de qualquer lugar do planeta compartilhem idéias,
experiências e soluções e façam sugestões que poderão ser incluídas no encontro mundial. Os diálogos
vão acontecer em salas de discussões com seis diferentes temas: clima, desenvolvimento, ecossistemas,
finanças, pessoas e urbano.
Os participantes terão a oportunidade de expressar suas opiniões e contribuições para enriquecer os
debates sobre os rumos da gestão da água no mundo em três rodadas de discussões que vão durar oito
semanas cada. A primeira etapa começa em fevereiro, em data a ser divulgada, e vai até abril, seguida
por uma votação mundial para identificar as questões mais relevantes a respeito da água. As discussões
online são coordenadas pela Agência Nacional de Águas (ANA), coorganizadora do 8º Fórum, em
coordenação com a Secretaria Executiva e demais instâncias de organização do Fórum.
Cada sala temática vai contar com três ou quatro moderadores, sendo ao menos um brasileiro. Na
temática do clima serão abordadas segurança hídrica e mudanças climáticas. Quando o tema for
pessoas, as discussões serão em torno de saneamento e saúde. A água no contexto do desenvolvimento
sustentável estará em pauta na sala sobre desenvolvimento. No tema urbano, a gestão integrada da
água e dos resíduos urbanos conduzirá os debates. Na sala sobre ecossistemas, os fios condutores serão
a qualidade da água, a subsistência de ecossistemas e a biodiversidade. O tema finanças vai discutir o
financiamento para segurança hídrica.
A
plataforma
"Sua
Voz"
estará
disponível
em
português
e
inglês
no
site http://www.worldwaterforum8.org/ e contará também com tradução para mais 90 idiomas de modo
a facilitar a participação de pessoas da maioria dos países do mundo. O objetivo é fazer do Fórum
Mundial da Água 2018 um evento plural e democrático, em alinhamento com o tema “Compartilhando
Água”.
Tradicionalmente o Fórum conta com a participação dos principais especialistas, gestores e organizações
envolvidas com a questão da água no planeta. Com a plataforma Sua Voz, o Comitê Diretivo
Internacional do Fórum pretende trazer para o evento as contribuições de toda a sociedade, inclusive
das vozes não ouvidas usualmente, já que a água está presente na vida de todos.
O Fórum Mundial da Água acontece a cada três anos com os objetivos de aumentar a importância da
água na agenda política dos governos e promover o aprofundamento das discussões, troca de
experiências e formulação de propostas concretas para os desafios relacionados aos recursos hídricos.
A organização do 8º Fórum é realizada pelo Governo Federal, pelo Governo do Distrito Federal e pelo
Conselho Mundial da Água. As edições anteriores do Fórum Mundial da Água aconteceram em
Marraquexe, Marrocos (1997); Haia, Holanda (2000); Quioto, Shiga e Osaka, Japão (2003); Cidade do
México, México (2006); Istambul, Turquia (2009); Marselha, França (2012); e Daegu e Gyeongbuk,
Coreia do Sul (2015).

