
 

Fórum Alternativo Mundial da Água 
Brasília 17-22 de março de 2018 

SEMINÁRIO AUTOGESTIONÁRIO  
Água como direto humano e como Bem Comum 
Estratégias e Resistências frente à mercantilização 
 
Entidade Proponente: Caritas Brasileira e Comitato Italiano Contratto Mondiale Acqua 
Entidades Co-proponentes: ASA ( Brasil)- Red VIDA (Americas) – CNDAV(Uruguay) - Red Iglesias y Minería - People's 
Dialogue – SINFRAJUPE (Brasil) – EWM (European Water Movement - Europa) - Movimento Católico Global pelo Clima 
- CIMI Conselho Indigenista Missionário.   
 
Data: 18 de março de 2018  
Local: anfiteatro 15 da Universidade de Brasília (UNB) 
Hora: 09h00 às 13h00 
Tradução: Espanhol 
 
PROGRAMAÇÃO  
 
9h00 - Abertura do seminário – Saudações das organizações organizadoras  
 
9h30 - Os desafios para a água como um direito humano e um bem comum 
Análise da situação atual das políticas da água: estratégias do capital, da ONU, dos estados comparando 
entre direito humano à água, direito de acesso à água, direitos de água e da natureza. 
 Ameaças ao direito à água como direto da natureza 

Representante de organizações da América Latina (Patrícia Anttunes) 
 Ameaças aos direitos humanos e ao direito à água 

Contribuição do CICMA (Marco Iob e Rosario Lembo) 
 
10h30 – 12h00 - Sessões aprofundadas - Experiências de resistência 
 
Primeira parte: O direito humano universal a agua: 
 A resolução da ONU e experimentos de concretização na Europa 
 (European Water Movement) 
 El derecho al autogestion comunitária del agua 

Javier Marquez - Red Vida 
Segunda parte: Agua bem comum: Direito de acesso à água 
 Gestão sustentável (título provisório) 

Eexperiência no Semiárido Brasileiro (Valquíria Alves S. Lima – ASA) 
 A água como bem comum na luta pelo território  

Experiência comunidade indígena do Mato Grosso do Sul (CIMI) 
 Resistência a processos de acúmulo  

Experiência mineração Zimbabwe (Farai Maguwu) 
 
 - Intervenções 
 
12h00: Sessões de propostas de ação 
 Apresentação da proposta da Carta Internacional de Colaboração pelo Direto Humano à água e 

da Natureza 
 Apresentação das campanhas “Água Nossa de Cada Dia” e da coleção Comunidades+Seguras;  
 Apresentação do “Protocolo mundial da agua; 
 Apresentação da “Campaña de Visbilización de la Gestión Comunitaria del Agua en Latinoamérica” 

 
- Intervenções 
 
13h00 encerramento 


