
 
 

 

8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA 

Plataforma Sua Voz  

Colabore e influencie nas discussões do Fórum 

A partir do dia 13 de fevereiro/2017, pessoas do mundo todo já podem começar 
a participar do 8º Fórum Mundial da Água, cujo tema será Compartilhando 
Água, e contribuir para preparar o evento, que acontece em março de 2018, em 
Brasília. Iniciativa inédita do Comitê Diretivo Internacional do Fórum, a 
plataforma Sua Voz foi criada para favorecer o amplo debate sobre os temas 
centrais do evento e estará disponível no site do 8º Fórum Mundial da Água 

Para que você também possa fazer Sua Voz ser ouvida, foi ciada uma 
plataforma de consulta aberta para que pessoas do mundo todo colaborem e 
influenciem nas discussões do Fórum. Essa será a oportunidade de expressar 
seus pontos de vista e interesses, além de compartilhar experiências, soluções 
e colaborar para enriquecer os debates sobre os rumos da gestão dos recursos 
hídricos no mundo. 

A plataforma de consulta será aberta ao público a partir do dia 13 de fevereiro 
de 2017 e abrigará discussões sobre temas relevantes até a realização do  
Fórum. Serão 6 salas de debate com foco em: 

• Clima – segurança hídrica e mudanças climáticas 

• Pessoas – água, saneamento e saúde 

• Desenvolvimento – água para o desenvolvimento sustentável 

• Urbano – gestão integrada de água e resíduos urbanos 

• Ecossistemas – qualidade da água, subsistência de ecossistemas e  

           biodiversidade 

• Finanças – financiamento para segurança da água 

Participe. Compartilhe suas ideias e influencie os debates do maior evento 
global sobre a água. 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.  

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 da próxima edição: 
“Compartilhando Água”. 

Para mais informações, entre em contato com a Gerência de Meio Ambiente- 
através do e-mail: forummundialdasaguas@fiemg.com.br 
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