GRANDE PRÉMIO
MUNDIAL PARA A ÁGUA

HASSAN II
EDIÇÃO 2018

ROYAUME DU MAROC

UM GRANDE PRÉMIO
DEDICADO À ÁGUA
Contribuir para uma tomada de consciência global e atuar concretamente em favor da causa da água, tal é
o desafio desta prestigiosa ferramenta politica de renome internacional, que é o Grande Prémio Mundial
Hassan II.
Levado a cabo conjuntamente pelo Reino de Marrocos e o Conselho Mundial da Água, este Prémio presta
homenagem à memória de Sua Majestade o Rei Hassan II, e à visão estratégica que ele proporcionou ao seu
país em matéria de gestão integrada e sustentável dos recursos de água para assegurar a sua segurança hídrica.
O Prémio é atribuído de três em três anos aquando da cerimónia
de abertura do Fórum Mundial da Água. Na cerimónia de
entrega do Prémio são atribuídos ao laureado, um troféu e um
certificado que goza de um reconhecimento e de uma visibilidade
internacionais, assim como um cheque no valor de 100 000 USD.
No âmbito do tema geral « Cooperação e solidariedade nos
domínios da gestão e do desenvolvimento dos recursos de água
», o Grande Prémio recompensará, nesta 6ª edição, os candidatos
que se inscrevam no tema específico «Trabalhar para mais
solidariedade e inclusão afim de garantir segurança hídrica e
justiça climática. »
Após Kyoto em 2003, México em 2006, Istambul em 2009,
Marselha em 2012, e Daegu-Gyeongbuk em 2015, o Prémio será
entregue pela sexta vez durante o 8º Fórum Mundial da Água que
terá lugar em Brasília, no Brasil, a 18 de Março de 2018.
Barragem Bin El Ouidane (Marrocos)

DATAS A FIXAR
 31 Dezembro 2017 : encerramento das
candidaturas

Bruno Pinheiro Secretaria de Esporte,
Turismo e Lazer de Brasília

 18 de Março de 2018 : cerimônia de entrega dos
prémios no 8º Fórum Mundial da Água e anúncio
do laureado

LAUREADOS DAS EDIÇÕES
PRECEDENTES
 2015 : Maman Abdou, Empresário social - Tech Innov (Níger)
 2012 : Observatório do Saara e do Sahel, Organização
internacional independente (Tunísia)
 2009 : Abdulatif Youssef Al-Hamad, Administrador do
Fundo Árabe para o Desenvolvimento Econômico e Social
(Kuwait)
 2006 : Torkil Jønch Clausen, Diretor do desenvolvimento
e Administrador de DHI Água e Ambiente (Dinamarca)

Ponte Mohammed VI (Marrocos)

 2003 : Mahmoud Abu-Zeid, Ministro dos Recursos da
água e da irrigação (Egipto), e Jerson Kelman, Diretor
Presidente da Agência Nacional de Águas (Brasil)

FORMAS DE
CANDIDATURA

QUEM SE PODE
CANDIDATAR ?

Todas as candidaturas deverão ser feitas por meio do
formulário online disponível no seguinte endereço web:

O Prémio será atribuído a uma pessoa, a um grupo
de pessoas, a uma instituição, ou a uma organização
reconhecida pelo júri como tendo trabalhado de forma
significativa em matéria de solidariedade e inclusão com
o fim de garantir uma segurança hídrica e uma justiça
climática. A contribuição tanto poder ser científica, como
econômica, técnica, ambiental, social, institucional, cultural
ou politica.

www.hassan2gwwp.org
Os candidatos deverão ser propostos por duas pessoas e/
ou organizações que atuam no setor dos recursos da água.
Devem ser anexados ao formulário os documentos
seguintes:
 Duas cartas de recomendação redigidas e assinadas
pelos padrinhos do candidato.
 Um curriculum vitae com um máximo de 5 páginas.
Qualquer documento suplementar pode ser aceite e será
tido em conta na fase final de seleção levada a cabo pelo Júri.
O candidato não pode ter concorrido recentemente a
prémios similares e não pode apresentar o mesmo trabalho
de um outro prémio.
As candidaturas ao Grande Prémio Mundial Hassan II para
a Água 2018 poderão ser apresentadas até
30 de Dezembro de 2017.
O formulário online e os documentos a fornecer poderão
ser preenchidos em inglês ou em francês.

A avaliação das candidaturas será feita segundo os critérios
de selecção seguintes :
 O Grande Prémio Mundial Hassan II para a Água
homenageia a excelência e o trabalho relevante do
candidato no domínio abrangido pelo tema específico
do Prémio.
 Esta excelência pode ser definida quer por uma obra
sustentável quer pela realização de um trabalho pontual
excepcional.
Nenhuma preferência será concedida nem pela
nacionalidade, sexo, língua, profissão ou religião dos
candidatos.

MEMBROS DO JÚRI
PRESIDENTE
Charafat Afailal El Yedri
Secretário de Estado adjunto do Ministro do Equipamento, dos
Transportes, da Logística e da Água, responsável pela Água

INTERNACIONAL
M. Abdoulaye SENE
Presidente do Comitê Preparatório para a
organização da 9ª Fórum Mundial da Água
"Dakar 2021"

M. Fadi COMAIR
Presidente honorário da Rede Mediterrâneo
de Organismos de Bacias ; UNESCO-PHI
Comissão Água e Assentamentos Humanos

MARROCOS
Exma. Senhora Assia BENSALAH
ALAOUI
Embaixador Itinerante de Sua Majestade
o Rei MOHAMED VI e Co-Presidente da
Organização de Cooperação Económica para
o Mediterrâneo e Oriente
Exmo. Senhor Mohamed AIT KADI
Presidente do Conselho Geral do
Desenvolvimento Agrícola

Mme Diane d’ARRAS

Exmo. Senhor Hassan LAMRANI

Presidente de l’International Water
Association (IWA)

Peroto Internacional nos domínios da água,
saneamento e irrigação

Mme Akiça BAHRI

Exmo. Senhor Abdeslam ZYAD

Professor do Instituto Nacional Agronômico
de Tunísia

Diretor de Pesquisa e da Planificação da Água

INFORMAÇÕES CONTACTOS
Para qualquer informação complementar podem dirigir-se
ao Secretariado do Grande Prémio Hassan II para a Água.
Conselho Mundial da Água
Secretariado do Grande Prémio Mundial Hassan II
para a Água
Espace Gaymard
2-4 Place d’Arvieux
13002 Marseille, France
tel : +33 4 91 99 41 00
fax : +33 4 91 99 41 01
email : hassan2@worldwatercouncil.org
www.worldwatercouncil.org

