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Pela primeira vez na história do Fórum Mundial da Água, foi organizado um Fórum da Juventude como 

parte do Processo Fórum Cidadão a fim de mobilizar e coordenar propostas e esforços coletivos da 

juventude. O Fórum lhes permitiu identificar suas prioridades e formular uma visão compartilhada. 

Dessa forma, nós, os jovens, recomendamos: 

1. Os jovens e o ODS 6 

Redefinir o valor da água além de sua comercialização econômica para reconhecer seu patrimônio 

cultural, seu valor medicinal, tradicional e social. Isso pode ser realizado através de programas de 

treinamento e liderança para jovens e de mecanismos para integrá-los no sistema de educação formal 

a fim de alcançar os mais jovens e os mais vulneráveis em todas as regiões.  

2. Jovens, Água e Inovação 

Aumentar as oportunidades de financiamento inicial para apoiar iniciativas lideradas por jovens para 

projetos científicos e tecnológicos. Esses projetos incluem a expansão de plataformas virtuais, abertas 

e existentes, para facilitar mais pesquisas interdisciplinares, inovação social, networking e o relato dos 

cidadãos.  

3. A Importância da Cooperação entre Gerações 

Criar espaços legítimos para a representação, incluir e fomentar a participação de jovens e grupos de 

jovens nos processos políticos de alto nível, organizacionais e de tomada de decisão dos Fóruns 

Mundiais da Água. Isso inclui a institucionalização do Fórum da Juventude como parte de todos os 

Fóruns Mundiais da Água futuros, garantindo o financiamento necessário para apoiar a liderança dos 

jovens, a participação e representação igualitária de todas as regiões durante os processos 

preparatórios, de implementação e acompanhamento do Fórum da Juventude. Essa abordagem 

assegurará a continuidade e a transição tranquila da liderança dos jovens para todos os próximos 

fóruns, além de proporcionar novas experiências de liderança para os jovens por meio de sua 

participação. 

Também é igualmente importante garantir a representação dos jovens e a incorporação de 

declarações como esta nos processos e resultados do Fórum Mundial da Água, incluindo os jovens em 

todas as sessões para compartilharem as principais prioridades da juventude.  

Reconhecemos e agradecemos o apoio recebido do Fórum Mundial da Água e das organizações parceiras 

para realizar o Fórum da Juventude com sucesso. Sabemos que podemos contar com seu contínuo apoio 

nos próximos Fóruns Mundiais da Água e na implementação de nosso Chamado para Ação. 

  



 

Chamado para Ação 
Fórum da Juventude do Fórum Mundial da Água 

 

Nós, os participantes do primeiro Fórum da Juventude do Fórum Mundial da Água, concordamos e nos 

comprometemos a apoiar uns aos outros na implementação das seguintes ações: 

1. O Parlamento Mundial da Juventude pela Água se compromete a proporcionar aos jovens 

oportunidades de acesso a plataformas internacionais relacionadas à água e a fornecer um espaço 

de discussão entre jovens e entre jovens e outros interessados, a fim de incentivar o engajamento 

da juventude no setor de água. 

2. O Programa Jovens Delegados do Conselho Mundial da Água se compromete a trabalhar pela 

institucionalização dos eventos paralelos da juventude como parte da estratégia do Fórum 

Mundial da Água de mobilizar e envolver a juventude na governança da água e nos processos de 

tomada de decisão do Fórum. 

3. A Rede da Juventude pela Água se compromete a conectar os jovens e as organizações com os 

processos de tomada de decisão de alto nível por meio de intervenções significativas voltadas 

para o compartilhamento de dados e de conhecimento, amadurecendo ideias, identificando 

recursos financeiros e desenvolvendo parcerias no setor de água, entre disciplinas e gerações. 

4. A Rede da Juventude pela Água da América Central se compromete a promover o envolvimento 

dos jovens nos ambientes de tomada de decisão do setor de água a fim de fortalecer o 

desenvolvimento dos países da América Central com base em uma perspectiva mais holística e 

inovadora, sem afetar nossas mensagens e esforços com nossos interesses políticos e pessoais.  

5. O Projeto Ame o Tucunduba se compromete a promover três eventos da juventude relacionados 

à água, na região amazônica, nos próximos três anos. 

Nós nos comprometemos a relatar o progresso dessas ações no 9º Fórum Mundial da Água, no Senegal. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


