Participação da UNESCO no Fórum Mundial da Água 2018
19 de março (segunda-feira)
9h - 12h30

14h30 - 16h

Cerimônia de Abertura do 8º Fórum Mundial da Água – Itamaraty
Lançamento do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 2018
“Soluções para a água baseadas na natureza” – Sala 29 [SS-PT-01]
Paz Azul: das recomendações à ação – Sala 8 [HLP 16]
Sessão 7.a.1 - Plataformas participativas multi-institucionais e práticas como solução para os desafios comuns do
ODS-6 – Sala 12 [OS-TP-67]

16h30 - 18h

Sessão 9.a.1 - GIRH transformadora para a Agenda 2030 – Sala 10 [OS-TP-87]
Sessão 2.a.1 -ODS-6 – Fonte de vida! Ajudando governos a alcançar as metas da água – Sala 15 [OS-TP-13]

20 de março (terça-feira)
Sessão 8.a.2 - Educação e capacitação em água não é despesa, é investimento – Sala 14 [OS-TP-77]
Sessão 7.a.2 - Compartilhando inovações tecnológicas, sociais e financeiras – Sala 12 [OS-TP-68]
9h - 10h30

Mobilização de ciência para os ODS por meio do gerenciamento aprimorado do ecossistema de água doce
na Ásia e no Pacífico – Sala 24 [OS-RP-46]
Sessão 5.a.2 - Revitalização de bacias hidrográficas para subsidiar a quantidade e qualidade da água
e o bem-estar humano – Sala 9 [OS-TP-47]
Sessão 7.a.3 - Empoderando pessoas, desenvolvendo capacidades e compartilhando informações – Sala 12 [OS-TP-69]

11h - 12h30

12h - 14h

Sessão 2.a.3 - Realidades invisíveis: segurança hídrica em favelas, em situações pós-conflitos e pós-desastres
e em outras comunidades – Sala 15 [OS-TP-15]
O Programa Hidrológico Internacional da UNESCO (PHI) e programas de colaboração e iniciativas para a Segurança
Hídrica na América Latina e no Caribe (LAC) – Sala 42 [SE-26]
Sessão 9.b.1 - Gerenciando água entre setores e fronteiras: estruturas institucionais e abordagens
para organismos de bacias transfronteiriças eficientes – Sala 10 [OS-TP-90]

14h30 - 16h00

Sessão 5.b.1 - Gestão da água residual e benefícios múltiplos de soluções baseadas na natureza – Sala 9 [OS-TP-49]
Sessão 1.b.1 - Como a mudança climática afeta todos os diferentes usuários de água: a
necessidade de abordagens transetoriais para a adaptação – Sala 8 [OS-TP-04]

12h - 14h

16h30 - 18h

Rede de monitoramento hidrológico de países da América Latina e do Caribe – Sala 42 [OS-RP-29]
Sessão 9.b.2 - Monitoramento, avaliação e compartilhamento de dados e conhecimento em bacias transfronteiriças –
Sala 10 [OS-TP-91]
Sessão 7.b.2 - Implementação de políticas inclusivas com participação de todos os interessados – Sala 12 [OS-TP-71]

21 de março (quarta-feira)
9h - 10h

9h - 10h30

UNESCO International Hydrological Programme for Latin America and the Caribbean & Youth LAC Parliament for
Water - Reunindo redes, desafios e soluções hídricas para a sub-região da América do Sul – Sala 40 [SE-28]
Sessão 7.b.3 - Envolvendo todos por meio de um processo voltado para os interessados – Sala 12 – [OS-TP-72]
Experiências no enfrentamento de secas e estiagens nas Américas – Sala 21 – [OS-RP-31]
Monitoramento global e relatórios do ODS 6 – Sala 36 [SS-TP-02]

11h - 12h30

Sessão 7.c.1 - Fomentando novas culturas de participação – Sala 12 [OS-TP-73]
Sessão 8.c.1 - Uso de celulares, tecnologia de sensores, sensoriamento remoto, drones e modelagem no
monitoramento e gestão da água – Sala 14 [OS-TP-82]

11h - 13h

UNESCO International Hydrological Programme (UNESCO-IHP) - Monitorando a cooperação de
águas transfronteiriças: como o indicador ODS dedicado pode ajudar – Sala 41 [SE-29]
UNESCO International Hydrological Programme for Latin America and the - Rede Ibero-americana de Gestores da
Água – Sala 40 [SE-27]
Dados e ferramentas para facilitar o gerenciamento de água e a tomada de decisão (AGUARDA CONFIRMAÇÃO) –
Auditório Águas Claras [SS-TPC-06]
Sessão 7.c.2 - Culturas de compartilhamento e direitos da natureza – Sala 12 [OS-TP-74]

14h30 -16h

Estratégias nacionais para a promoção do tratamento e reutilização de águas residuais e seu vínculo com
a gestão de recursos hídricos – Sala 24 [OS-RP-24]
Sessão 8.c.2 - Aumento da transparência, responsabilidade e inclusão de partes interessadas por meio de
tecnologias da informação, comunicação e capacitação Sala 14 [OS-TP-83]
Sessão 5.d.1 - Entendendo a qualidade da água das nascentes aos recifes Sala 13 [OS-TP-55]

16h - 17h

UNESCO IHP - Construindo pontes entre a abordagem Ecohidrológica da UNESCO-PHI, a Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa e a Organização dos Estados Ibero-americanos: pesquisa, educação e capacitação para alcançar
os ODSs. Sala 42 [SE-23]
Justiça sócio-ambiental para a governança da água + 7.c Água, diversidade cultural, justiça e equidade
Sala 32 [SS-J-CF+TP 06]

16h30 - 18h

Culturas de água dos povos indígenas da América Latina Sala 28 [SS-J-CF+RP 01]
Sessão 8.c.3 - Grandes volumes de dados e software livre para eficiência no uso da água e gestão sustentável
Sala 14 [OS-TP-84]

22 de março (quinta-feira)
Gestão de crises: estratégias para as bacias hidrográficas nas Américas e na Ásia-Pacífico – Sala 21 [OS-RP-13]
9h - 10h30

Sessão 5.d.2 - Soluções políticas emergentes para a gestão da qualidade da água das nascentes aos recifes –
Sala 9 [OS-TP-56]
Sessão 7.c.3 - Do patrimônio hídrico à consciência hídrica – Sala 15 [OS-TP-75]
Sessão 7.b.1 - Plataformas participativas durante o processo de tomada de decisão no setor de água –
Sala 11 [OS-TP-70]		

11h - 12h30

Sessão 8.a.3 - Desejado – trabalhadores capacitados: a urgência de desenvolver um treinamento sobre a água –
Sala 13 [OS-TP-78]
Sessão 9.c.3 - Qual sua história de governança da água? Identificação e expansão das melhores práticas entre
cidades, bacias e países – Sala 15 [OS-TP-95]
Sessão 5.d.3 - Implementação de soluções técnicas para melhorar a qualidade da água em micro, pequenas e
médias escalas – Sala 9 [OS-TP-57]

14h - 16h

UNESCO, Paris, France - Desenvolvimento de Capacidades Humanas com a NEPAD (Redes de Centros de Excelência
para a Água) da União Africana – Sala 40 [SE-24]

15h - 17h

UNESCO, Paris, France & Wildfile Conservation Society, Brazil - Abordando Segurança Hídrica e os Impactos das
Mudanças Climáticas sobre as Montanhas eTerras Secas Vulneráveis – Sala 41 [SE-25]

23 de março (sexta-feira)
9h - 12h30

Cerimônia de Encerramento do Fórum Mundial da Água 2018 – Sala 20

