
 

Brasília, 19 de março de 2014 

Bom dia a todos! 

É com satisfação que me dirijo às senhoras e aos senhores presentes neste evento organizado 

pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável - CEBDS e pelo 

Banco do Brasil, por meio do Programa Água Brasil - do qual também fazemos parte - e com o 

apoio de muitos dos nossos parceiros comuns. 

É por entender a importância do papel do segmento empresarial na gestão dos recursos 

hídricos do País que me dispus a transmitir-lhes essa mensagem, já que não foi possível 

ausentar-me de Brasília em função das comemorações do Dia da Água. 

A iniciativa do CEBDS e do Programa Água Brasil, de organizarem o Fórum Água: Gestão 

Estratégica no Setor Empresarial, em comemoração ao Dia Mundial da Água de 2014, merece 

toda a nossa atenção e apoio.  

Pautar um assunto dessa importância para ser discutido com o segmento empresarial é uma 

atitude extremamente bem-vinda e penso que os propósitos dos órgãos de Governo e do setor 

privado são convergentes nessa temática. Cada vez mais se faz necessário que a água alcance 

maior importância na agenda política do País, o que pressupõe a contínua sensibilização de 

nossos dirigentes e das lideranças das instituições do setor produtivo e da sociedade em geral. 

Os problemas que vem sendo enfrentados na agenda da água, não apenas nas áreas urbanas, 

têm crescido em frequência e intensidade, fazendo com que os órgãos gestores dos três níveis 

de Governo tenham que envidar esforços cada vez maiores para mitigar as consequências da 

escassez e do excesso hídrico que vêm assolando várias regiões do Brasil nos últimos anos. 

Assuntos como esses não são exclusivos do Brasil. Hoje, no mundo todo, países têm se 

empenhado em promover articulações entre os setores governamental, privado e segmentos 

sociais, no sentido de montarem estratégias que lhes permitam fazer frente às situações 

hidrológicas críticas. 

As alternativas de enfrentamento dessas questões dependem, em grande medida, da 

capacidade de resposta dos órgãos gestores de recursos hídricos, mas também da forma como 

todos os setores da sociedade se articulam em torno dessas questões. Na maioria das vezes, 

inclusive, as ações de mitigação encontram-se fora da governabilidade de órgãos gestores de 

recursos hídricos, pelo fato destes não terem alcance sobre sistemas ou práticas que, ao fim e 

ao cabo, são determinantes das vulnerabilidades a que estão expostas nossas cidades.  

Por outro lado, os êxitos registrados na prevenção e na mitigação dos impactos dos eventos 

extremos de recursos hídricos se observam exatamente onde os poderes públicos conseguem 

mobilizar de forma concertada seus agentes, os setores usuários desses recursos e a sociedade 



em geral no sentido de adotarem estratégias robustas de enfrentamento dos problemas 

causados pelos extremos hidrológicos. 

Nesse particular, eventos como este, promovido pelo CEBDS e seus parceiros, são 

fundamentais para sensibilizar a todos das responsabilidades que precisam se compartilhadas 

em torno das soluções necessárias. 

Há, ainda, no ambiente interno e externo, inúmeros encontros técnicos que têm prestado uma 

excelente contribuição à discussão desses temas. Dentre esses, permita-me referir-me ao 

Conselho Mundial da Água que, a cada três anos promove uma edição do Fórum Mundial da 

Água, encontro de nível mundial onde as questões cruciais relativas aos recursos hídricos são 

discutidas e as experiências de todos os países examinadas e compartilhadas. 

O Brasil vem participando de maneira crescente desses encontros e tem podido, por meio de 

suas instituições e de seus técnicos, não apenas mostrar seus exemplos conhecer iniciativas 

em curso de outros países, mas também discutir que formas de cooperação internacional 

podem ser acionadas para fazer frente às nossas dificuldades. 

A esse respeito, cabe mencionar que recentemente, o Brasil, e a cidade de Brasília, foram 

escolhidos para sediar a 8ª edição do Fórum Mundial da Água, em 2018, numa apertada 

disputa com a Dinamarca, e a cidade de Copenhague, que também apresentaram proposta 

para sediar o evento.  

Essa escolha refletiu não apenas a qualidade da proposta brasileira, mas, principalmente, o 

reconhecimento do Conselho Mundial da Água de que é preciso ampliar os debates dessa 

agenda para além do protagonismo tradicionalmente exercido pelos países desenvolvidos que, 

em boa medida, já equacionaram os graves problemas relativos à alocação de água para o 

desenvolvimento e o bem estar de suas sociedades. 

No contexto desses fóruns, não apenas as nossas boas práticas têm sido compartilhadas com 

outros países, mas também nossos problemas e inquietudes, na busca de soluções plausíveis 

de serem adotadas ao nosso complexo contexto. 

Conclamo a todos para que nos articulemos na criação de um ambiente de discussão à altura 

dos nossos problemas e que nos preparemos para sediar, em 2018, a oitava edição do Fórum 

Mundial da Água, em Brasília. Estou certo que poderemos nos mostrar capazes, não apenas de 

organizar um excelente fórum, mas, acima de tudo, apresentarmos soluções que possam 

representar um efetivo avanço na discussão da temática no nível mundial. 

Desejo a todos um excelente evento. 

 

Vicente Andreu 

Diretor-Presidente 

 


