SEMINÁRIO

planificação
e gestão
sustentável
da água
EM CABO VERDE
(Baseado na metodologia EASW)

22

janeiro 2010
PRAIA, SANTIAGO · CABO VERDE

Con la financiación de:

Cronograma

Sexta-feira, 22 de Janeiro de 2010

9:00 - 9:15
Apresentação do programa
Abertura a cargo de:
- Direcção Geral de Energia de Cabo Verde
- Direcção Geral de Relações
com África / ITC
- INGRH
9:15 - 9:45

Apresentação plenária:
Dados sobre a situação da água em Cabo
Verde e perspectivas de futuro: Resumo
do tratado nas Jornadas técnicas de
intercâmbio de experiências.
A cargo de: INGRH
9:45 - 10:00

Apresentação da metodologia de
trabalho (criação de grupos)
10:00 - 11:45

Trabalho em grupos sectoriais
(cenários futuros):
- Administração pública
- Agências de cooperação e Técnicos
- Sector empresarial público / privado
- Sociedade civil
Os participantes são divididos em 4 grupos
(grupos objecto). Cada grupo terá um
dinamizador (cabo-verdiano) e um secretário
para redigir/transcrever. Serão considerados
dois cenários, um com uma visão positiva
e outra negativa dos aspectos sociais,
económicos e meio ambientais, trabalhando
por pares. Apresentação a todo o grupo e
redacção de conclusões.

11:45 - 12:15 Coffee break
12:15 - 13:30

Construção de cartéis
(visão positiva e negativa)
Os grupos voltam à sala comum e expõem
as conclusões a que chegaram os membros
de cada grupo entre si.
13:30 - 14:45 Cocktail - Almoço
15:00 - 15:30
Constituição de novos grupos e leitura de
cenários positivos e negativos.
A partir da visão positiva alcançada por
consenso, voltam a dividir-se em outros
4 grupos por temáticas. Cada um destes
novos grupos estará composto por vários
representantes dos grupos iniciais.
15:30 - 17:30

Grupos temáticos
(elaboração de propostas, linhas temáticas,
projectos modelo viáveis):
- Abastecimento da população e gestão
da procura.
- Saneamento, depuração e reutilização.
- Planiﬁcação de infra-estruturas.
- Normativas, ferramentas e fórmulas
de gestão e ﬁnanciamento
(os grupos temáticos propostos podem ser
reformulados)

Construção do painel grupal
17:30 - 18:30
Plenária e Apresentação de propostas e
conclusões do Seminário

