Vencedor do Prémio Mundial da Água Anunciado Antes
do Fórum Mundial da Água
Charité Chrétienne pour Personnes en Détresse (CCPD) venceu
o Grande Prémio Mundial da Água de Quioto, que será
apresentado no 8º Fórum Mundial da Água no Brasil
-

-

CCPD irá receber 2.000.000 ienes (aproximadamente 15.000 €) na
cerimónia de encerramento do 8º Fórum Mundial da Água em Brasília (de
18 a 23 de março de 2018)
O 8º Fórum Mundial da Água recebe milhares de peritos e líderes mundiais
para debater o tema “Partilhando Água”
O registo de jornalistas já está aberto

Conselho Mundial da Água, 19 de fevereiro 2018 – O Fórum da Água do Japão
(Japan Water Forum - JWF) e o Conselho Mundial da Água têm a honra de
anunciar o vencedor do 5º Grande Prémio Mundial da Água de Quioto: Charité
Chrétienne pour Personnes en Détresse (CCPD - Caridade Cristã para Pessoas
em Perigo), do Togo.
Apresentado durante o Fórum Mundial da Água desde 2003, e organizado pelo
Fórum da Água do Japão em cooperação com o Conselho Mundial da Água, o
Grande Prémio Mundial da Água de Quioto destaca organizações com
atividades em países em desenvolvimento pelos seus feitos notáveis na
resolução de problemas relacionados com a água, servindo de modelo para
outras organizações semelhantes. Esta edição recebeu 144 candidaturas de 46
países. O prémio de 2.000.000 ienes (aproximadamente 15.000 €) será atribuído
à CCPD pela implementação de um projeto sobre problemas relacionados à
água.
A iniciativa vencedora da CCPD será apresentada na cerimónia de
encerramento do 8º Fórum Mundial da Água. A organização sediada no Togo
será reconhecida pelo trabalho que realizou na capacitação de indivíduos e
grupos comunitários no intuito de melhorar o acesso à água potável e
saneamento por meio da construção e remodelação de instalações de água
potável e saneamento, limpeza de sítios e a organização de campanhas e
workshops de conscientização e educação. Estes esforços contribuíram para
uma notável diminuição das doenças e mortes relacionadas com a água e o
saneamento no Togo. De 2013 a 2016, a CCPD recebeu fundos da JWF, que
fornece pequenas concessões para organizações de base.

O 8º Fórum Mundial da Água está preparado para receber dezenas de milhar de
peritos do setor da água, decisores, empresas e sociedade civil para o que se
tornou o maior evento relacionado com a água do mundo. Realizada no
hemisfério sul pela primeira vez, o governo brasileiro acolherá o evento em sua
capital, Brasília, entre os dias 18 e 23 de março de 2018.
O abrangente tema "Partilhando Água" informará processos temáticos, regionais
e políticos, enfatizados pela sustentabilidade e participação dos cidadãos. Como
a água é uma questão que diz respeito a todos, o Fórum Mundial da Água abre
suas portas ao público através de uma Vila Cidadã interativa, acessível a todos.
Paralelamente, o Processo Temático organiza discussões e debates sobre uma
variedade de temas relacionados aos desafios e lições envolvendo a segurança
da água. Painéis de alto nível analisarão a adesão e o cumprimento de acordos
internacionais, incluindo os Planos de Implementação do 7º Fórum Mundial da
Água, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS)
e o Acordo de Paris, entre outros. O Processo Regional catalisa a partilha do
conhecimento identificando coletivamente questões-chave em continentes
específicos por meio de uma abordagem baseada em soluções. Os
compromissos políticos de alto nível e o envolvimento das partes interessadas
juntando as perspetivas locais fornecem um caminho para atingir alvos realistas.
O Processo Político convida ministros, parlamentares, autarcas, juízes e
promotores a falar sobre a água nas suas comunidades. As soluções
relacionadas com a gestão da água exigem compromissos políticos firmes por
parte dos governos e, portanto, são fundamentais para o Fórum Mundial da
Água. O Focus Group de Sustentabilidade envolve todos esses três
processos, visando assegurar que o desenvolvimento sustentável seja um
componente subjacente.
“A meta do Fórum Mundial da Água é aproximar especialistas em água e
profissionais dos decisores. Queremos ministros, chefes de estado,
parlamentares e autarcas a participar no Fórum, trocando conhecimento e
mobilizando-se em torno do uso racional da água e da segurança global do
recurso hídrico”, explica o presidente do Conselho Mundial da Água, Benedito
Braga.
O Fórum Mundial da Água é projetado para maximizar a interação em todos os
níveis, desde as bases até os chefes de estado, a fim de gerir melhor o nosso
recurso mais vital. O evento também fornece uma plataforma para reconhecer
avanços valiosos no setor, como os realizados pela CCPD, contribuindo para um
mundo onde a água está em segurança.
A premiação do Grande Prémio Mundial da Água de Quioto acontece a cada três
anos, no âmbito do Fórum Mundial da Água.

Vencedores anteriores do Grande Prémio Mundial da Água de Quioto:
2006 Vencedor – Premiado no 4º Fórum Mundial da Água na Cidade do
México, México: Gram Vikas (Índia) - http://gramvikas.org/
2009 Vencedor - Premiado no 5º Fórum Mundial da Água em Istambul,
Turquia: Watershed Organization Trust (Índia) - http://www.wotr.org/
2012 Vencedor - Premiado no 6º Fórum Mundial da Água em Marselha,
França: Katosi Women Development Trust (Uganda) - http://www.katosi.org/
2015 Vencedor – Premiado no 7º Fórum Mundial da Água em Daegu, Coreia
do Sul: Environment and Public Health Organization (Nepal) http://enpho.org/
O registo no 8º Fórum Mundial da Água pode ser efetuado através do website
do 8º Fórum (http://www.worldwaterforum8.org/en), onde também estão
disponíveis as informações sobre as taxas de registo.
Sobre o Conselho Mundial da Água:
O Conselho Mundial da Água (World Water Council - WWC) é uma organização internacional de
stakeholders, fundadora e co-organizadora do Fórum Mundial da Água (World Water Forum). A
missão do Conselho Mundial da Água visa mobilizar para questões críticas sobre a água a todos
os níveis, incluindo ao mais alto nível de decisão, as envolvendo pessoas no debate e desafiando
o pensamento convencional. O Conselho está focado na dimensão política da segurança da
água, bem como sua adaptação e sustentabilidade, e trabalha para incluir o tema da água no
topo da agenda política mundial. Com sede em Marselha, França, e criado em 1996, o Conselho
Mundial da Água agrega mais de 300 organizações provenientes de mais de 50 países. Mais
informação em www.worldwatercouncil.org e @wwatercouncil #wwatercouncil
Sobre o Fórum da Água do Japão (Japan Water Forum - JWF)
Criado em 2004, o Fórum da Água do Japão contribui substancialmente com questões globais
da água, envolvendo pessoas e sociedades através de movimentos dinâmicos, ideias inovadoras
e ações resolutas. Assumiu o conhecimento e as experiências que foram alcançados no 3º
Fórum Mundial da Água em Quioto/, Shiga e Osaka, em 2003. Desenvolveu uma rede entre a
sociedade japonesa e a comunidade internacional ao atuar como secretariado do Fórum da Água
da Ásia-Pacífico (Asia-Pacific Water Forum - APWF), da Rede de Água Nortista (Northern Water
Network - NoWNET) e do Conselho de Segurança da Água do Japão. Em dezembro de 2017, a
APWF coorganizou a 3ª Cúpula da Água da Ásia-Pacífico com a República da União de Mianmar
sob o tema principal “Segurança da Água para o Desenvolvimento Sustentável". O Fórum da
Água do Japão, como secretariado do APWF, tem contribuído com o Fórum Mundial da Água
desde 2009, como coordenador da região Ásia-Pacífico. Mais informações em
www.waterforum.jp/en e http://apwf.org/summit/myanmar2017/
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