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Europa – Processo Regional
1. Processo Regional Europeu
O Processo Regional Europeu discutirá os principais problemas e diretrizes para
a cooperação e para a gestão integrada da água na Europa com base em um processo
aberto e democrático, intimamente relacionado com os outros processos do Fórum
Mundial da Água e com as outras regiões.
Este processo levará em consideração os quadros internacionais relevantes,
como a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela
Organização das Nações Unidas, as resoluções da ONU que declaram o acesso à água
potável segura e saneamento como direitos humanos essenciais, o Acordo de Paris
sobre o Clima, a Agenda de Ação de Adis Abeba sobre o Financiamento para o
Desenvolvimento, a Conferência de Sendai sobre a Redução do Risco de Desastres, o
Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento, os princípios da OCDE para a governança
da água e a Carta de Lisboa orientando as políticas públicas e regulação do
abastecimento de água potável, saneamento e serviços de gestão de águas residuais.
O Processo Regional Europeu considera o quadro temático (temas e tópicos)
definido para o 8º Fórum Mundial da Água como o principal norteador de seu trabalho.
Os resultados desse processo incluirão um relatório sobre a região e as várias sessões
de discussões regionais e inter-regionais no Fórum a respeito dos temas Clima, Pessoas,
Desenvolvimento, Urbano, Ecossistemas, Financiamento, Compartilhamento,
Capacitação e Governança.
O Ministério do Meio Ambiente de Portugal coordena o Processo Regional
Europeu (coordenador líder) através do Comissário Português, da Comissão Executiva e
Comissão Consultiva. A Comissão Executiva é composta pelo Comissário e por
representantes da Secretaria Geral do Ministério, a Agência Portuguesa do Ambiente
(APA) e o grupo Águas de Portugal (AdP). A Comissão Consultiva é composta por
representantes dos principais interessados portugueses em água.
O Ministério do Meio Ambiente de Portugal conta com o apoio do cocoordenador European Pact for Water (em português, Pacto Europeu pela Água), uma
rede informal de mais de 30 ONGs e organizações da sociedade civil sediadas na Europa
que trabalham juntamente com organizações relacionadas às agendas da água em um
sentido mais amplo, como Aquafed, OCDE, Estados Membros, Comissão Europeia
(DEVCO – Diretoria Geral de Desenvolvimento e Cooperação Internacional, Diretoria
Geral do Meio Ambiente e EEAS – Serviço Europeu de Ação Externa), etc. Essa rede busca
a troca de conhecimento e analisa esforços coletivos a fim de enfatizar a importância da
água e do saneamento para alcançar os objetivos estabelecidos nas principais agendas
internacionais e europeias mencionadas anteriormente e coordenar ações e respostas
políticas.
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2. Onde estamos no roteiro de implementação do Processo Regional Europeu?
Atividades já desenvolvidas
▪

Identificação dos pontos focais para cada um dos 52 países europeus envolvidos
no processo, abrangendo a gestão de serviços e recursos hídricos, indústria da
água, ONGs e organizações da sociedade civil europeias relacionadas à água,
redes de água da Europa e organizações internacionais (março de 2017);

▪

Desenvolvimento e realização de uma pesquisa qualitativa com o objetivo de
avaliar a relevância, a percepção, o nível de engajamento, o desempenho e a
existência de estudos de casos relacionados aos principais temas do 8º Fórum
Mundial da Água (março a junho de 2017);

▪

Coleta, processamento e análise de informações fornecidas pela pesquisa e pelas
reuniões kick-off com o objetivo de proporcionar informações consistentes para
o desenvolvimento do Relatório Europeu. As informações incluem a análise da
situação geral na Europa e em várias sub-regiões europeias, bem como a
percepção de diversos grupos de interessados (março a junho de 2017);

▪

Reunião kick-off, em Haia, Países Baixos, organizada pelo European Pact for
Water, com participação dos pontos focais e de outros especialistas para receber
contribuições adicionais e validar a estrutura do relatório (maio de 2017);

▪

Identificação dos principais tópicos a serem discutidos com outras Regiões
específicas, com base nas prioridades de cada uma (junho de 2017);

▪

Preparação da estrutura detalhada do Relatório Europeu (junho de 2017);

▪

Produção do Termo de Referência para contribuição temática especializada para
o Relatório Regional Europeu (junho de 2017);

▪

Seleção e convite de especialistas externos e/ou de organizações para subsidiar
a produção do Relatório Europeu através de uma análise aprofundada dos
tópicos mais relevantes de cada um dos seis principais temas do Fórum Mundial
da Água (junho a julho de 2017).

Como você pode se envolver ativamente no PROCESSO REGIONAL EUROPEU?
▪

Estamos coletando e selecionando bons estudos de casos que abranjam os
diversos tópicos a serem incluídos no relatório (março a setembro de 2017);
Convite: caso conheça um bom estudo de caso europeu que possa ser incluído
no Relatório Europeu, favor enviar e-mail para rita.amaral@live.com
identificando o tópico abordado no estudo. Os coordenadores do Processo
Regional entrarão em contato;

▪

Faça sua voz ser ouvida na próxima Reunião Europeia de Consulta às Partes
Interessadas, que será realizada em Porto, Portugal, dia 26 de setembro, durante
a Semana de Inovação da Água. Essa reunião será organizada pelo Ministério do
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Meio Ambiente de Portugal e contará com a participação dos pontos focais e de
outros especialistas para receber contribuições adicionais e validar a estrutura
do relatório;
Convite: Caso deseje participar de nossa reunião de consulta às partes
interessadas,
faça
sua
inscrição
no
seguinte
link:
https://pt.surveymonkey.com/r/WWF_ERP_Porto. A inscrição é gratuita e
deverá ser realizada até 18 de setembro;
▪

Elaboração e organização das sessões Regionais Europeias e Inter-regionais, a
serem realizadas em Brasília em 2018 (setembro de 2017);
Convite: Caso você ou sua organização queira se juntar a nós nas sessões do
Fórum, como moderador ou palestrante, favor enviar e-mail para:
rita.amaral@live.com.

