Perguntas e Respostas sobre a plataforma SuaVoz - consultas on-line do
Processo Preparatório do 8º Fórum Mundial da Água

1. O que é a consulta on-line SuaVoz? E qual o objetivo?
É uma consulta on-line do processo preparatório do 8º Fórum Mundial da Água que vai
acontecer em Brasília de 18 a 23 de março de 2018. O uso dessa ferramenta é uma inovação
com relação às edições anteriores, pois amplia e facilita o acesso das pessoas a discussões
referentes à grade de temas do evento. Essa consulta é necessária e torna o encontro mais
democrático, pois se trata do maior evento mundial de discussões sobre os desafios e
oportunidades relacionados à gestão da água no mundo. Durante o evento chegam a ocorrer
mais de 200 debates e palestras. Portanto, o objetivo é dar voz a todos os segmentos da
população, em especial áqueles que, em geral, não contam com os meios e contatos adequados
para serem ouvidos. É importante ressaltar que a consulta on-line não elimina a necessidade de
reuniões presenciais, mas oferece a possibilidade de que essas reuniões contem com
contribuições de um público diverso.

2. Quem pode participar das consultas? E como?
Qualquer pessoa com acesso à internet, em qualquer parte do mundo, pode participar da
consulta on-line. Basta que acesse o site do 8º Fórum e faça o credenciamento. A partir desse
credenciamento, a pessoa escolhe em quais entre as seis salas de discussão gostaria de
participar dos debates e passa a interagir com os demais interessados, com o apoio de
moderadores treinados. A ferramenta de suporte à consulta on-line está preparada para receber
contribuições em até 90 idiomas dentre aqueles mais falados no mundo.
3. Pessoas sem conhecimento técnico podem participar? Como elas podem contribuir?
Não há necessidade de nenhum tipo de formação ou de especialização para participar da
consulta. As pessoas podem contribuir com suas visões ou experiências pessoais sobre os temas
tratados, respondendo às perguntas previamente estabelecidas e oferecendo suas opiniões,
depoimentos, sugestões e exemplos.
4.

Por que foram selecionados esses seis temas:clima, desenvolvimento, ecossistemas,
finanças, pessoas e urbano?Qual foi o critério?

Eles correspondem aos seis temas centrais da grade temática do 8º Fórum, definida pelas
instâncias decisórias após consultas feitas à comunidade internacional de recursos hídricos. O
Fórum Mundial da Água tem uma preocupação bastante abrangente sobre as questões
relacionadas à água. Além disso, procura alinhar as discussões com os debates travados em

edições passadas, de forma a atualizar os debates. Esses seis temas são subdivididos em vários
subtemas, como forma de abranger o maior número possível de assuntos relativos a água. Além
disso, a organização do evento definiu três tópicos transversais, ou seja, que permeiam todos
os temas: governança, compartilhamento e capacitação.

5. Que tipo de contribuições são esperadas? Exemplos?
Foram formuladas perguntas-chaves para os temas e subtemas. As respostas e seus argumentos
certamente suscitarão discussões e trocas de informações e opiniões entre os participantes,
num processo aberto e participativo mediado pelos especialistas que serão os moderadores em
cada sala temática. Poderão, ainda, a critério desses moderadores, serem oferecidos exemplos
exitosos em cada tema tratado, ou propostas de abordagens desses temas na grade temática
do 8º Fórum Mundial da Água.
6. Que tipo de interação a plataforma permite? Os eventos terão hora marcada ou
basta registar sua participação?
Serão aproveitadas as participações online, que poderão se referir às perguntas formuladas em
cada discussão, ou às respostas e contribuições oferecidas em comentários entre os
participantes. Recomenda-se que seja utilizada linguagem simples e direta, já que serão
utilizados aplicativos de tradução automática. A plataforma permite a troca de arquivos
magnéticos de textos e/ou imagens, cujo envio e distribuição deverá ser orientado pelos
moderadores. Os comentários podem ser postados a qualquer hora e serão respondidos
periodicamente pelos moderadores.
7. Todos os participantes vão receber retornos sobre suas sugestões?
É de se esperar que um processo de consulta online aberto a todos os interessados venha
suscitar um número muito expressivo de participantes, podendo chegar a milhares de
opiniões/contribuições em um curto intervalo de tempo. Nesse cenário, não é razoável imaginar
que as colocações serão respondidas individualmente pelos moderadores das salas de
discussão. A esses caberá organizar as manifestações segundo a pertinência frente à temática
em discussão e às diferentes visões apresentadas e dar retorno nesse contexto, construindo
assim os próximos passos da discussão. Ao final da consulta os moderadores de cada sala de
discussão apresentarão um resumo das sugestões recebidas, além de um rol de questões
selecionadas para serem encaminhadas aos responsáveis pelo processo de organização do
Fórum.
8. Como será feita a seleção das questões que farão parte as discussões do Fórum?
Os moderadores das salas de discussão farão a seleção das questões mais relevantes e
recorrentes em cada uma das salas temáticas. Caso o número de questões selecionadas seja
muito grande, fica facultada a possibilidade de votação para a escolha dos mais relevantes
para a população.

9. Como as pessoas que vão participar da consulta pública poderão acompanhar o
Fórum Mundial da Água, caso não possam estar em Brasília em março de 2018?
Haverá transmissão do Fórum via internet?
A organização do 8º Fórum Mundial da Água está estudando a possibilidade de transmissão de
algumas sessões do Fórum via Internet (streaming). Além disso, espera-se poder oferecer aos
interessados um resumo das principais sessões, que estará a cargo dos relatores dessas
sessões.
10. Esse tipo de ferramenta já foi utilizado em outros eventos? Qual foi o resultado?
Esta ferramenta foi utilizada com êxito, entre outras, na Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 2012 e
conhecida como Rio+20. A consulta contou com a participação de milhares de pessoas que
contribuíram sobre dez temas específicos, inclusive o tema “Água”. A partir de seus resultados,
foi possível a organização de sessões presenciais, para cada tema, para a definição de questões
que foram posteriormente encaminhados à consideração da Assembleia Geral da ONU. Desde
então, essa plataforma de discussões online vem sendo empregada na preparação para diversos
eventos, como o UN Habitat III. A ferramenta foi também instrumento fundamental para a
realização da III Conferência Mundial de Trabalho Infantil, realizada em Brasília, em 2013.
11. Os participantes da consulta on-line estão contribuindo para que haja que tipo de
encaminhamento com relação à água ao final do 8º Fórum Mundial da Água?
O Fórum busca promover a conscientização sobre as diversas dimensões da água em todo o
mundo. Busca, ainda, construir compromissos políticos e induzir ações em temas críticos
relacionados à água para facilitar a sua conservação, proteção, desenvolvimento, planejamento,
gestão e uso eficiente, com base na sustentabilidade ambiental. Neste sentido, a participação
da consulta contribuirá para a seleção de temas e questões mais relevantes para enriquecer o
processo.

