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Caros colegas e amigos, 
 
Eu gostaria de lembrar que a próxima X Conferência Internacional "EURO-RIOB 2012", 
organizada pelo "Grupo de Organizações Europeias de Bacias Hidrográficas para a 
implementação da Directiva-Quadro Europeia para a Água" será realizada em 17-18-
19 outubro de 2012, em Istambul, na Turquia, a convite do Instituto da Água Turco 
(Suen). 
 
Em virtude de sua localização estratégica no cruzamento da Europa, Ásia Central, Oriente 
Médio e África, a Turquia é um ótimo lugar para uma comunicação e uma melhor 
compreensão dos problemas de água comum a estas regiões. Istambul, que faz uma ponte 
entre continentes, é a cidade por excelência para o diálogo, ação colaborativa e intercâmbio 
de know-how e experiência. 
 
O encontro é aberto a todas as organizações membros e observadores da RIOB, bem como as 
administrações de água e organizações interessadas na aplicação da Directiva-Quadro e suas 
" Directivas drivadas” dos Países-Membros e candidatos da União Europeia e todos os outros 
países da Europa Oriental, nos Bálcãs, no Cáucaso e na Ásia Central e no Mediterrâneo. 
 
Haverá tradução simultânea em Inglês, Francês e Turco. 
 
A inscrição para a conferência "EURO-RIOB 2012" é gratuita, mas obrigatória. 
 
Você está convidado a fazer uma apresentação sobre suas experiências e vai encontrar em 
anexo o formulário necessário para a sua inscrição. 
 

http://mb-20-mail.net/t.htm?u=/e/3/40535/305/36899/r16vbozvvfbsyobyfjbaepfssyezseazufp/r.aspx�


A fim de facilitar a boa organização do encontro e para garantir a melhor recepção em 
Istambul, agradeço antecipadamente retornar o formulário o mais rápido possível para: 
euinbo2012@tusuen.org e riob2@wanadoo.fr ou Fax: +33 1 40 08 01 45. 
 
Nosso encontro será organizado em torno de 6 mesas redondas sobre temas da actualidade 
da implementação da Directiva-Quadro da Água da UE, do projecto « Fresh Water Blue Print 
», da implementação da Directiva Inundações da UE, das estratégias para lidar com a 
escassez de água e secas e em geral das medidas a ser implementadas para a adaptação da 
gestão dos recursos hídricos às mudanças climáticas, Interface Ciência - Política ... 
 
Mesa Redonda n º 1: O link (nexus) água, alimentos e energia - dilemas, as experiências, 
os custos e benefícios: DQE e hidreletricidade, medidas agroambientais no âmbito da reforma 
da PAC, etc ... 
 
Mesa Redonda n º 2: Cooperação com países parceiros do Mediterrâneo e da EOCAC para 
aplicação dos princípios e métodos da DQA. 
 
Mesa Redonda n º 3: Melhoramento da Governança da Água em bacias transfronteiriças: 
Distritos Internacionais da DQE - Convenção Helsinky 1992 de Água, a cooperação bilateral e 
multilateral, intercâmbio de dados, modelagem e planejamento da bacia .... 
 
Mesa Redonda n º 4: a adaptação aos desafios das mudanças climáticas e prevenção de 
fenómenos extremos, a implementação da Directiva Inundações, reduzindo o risco de seca. 
 
Mesa Redonda n º 5: O desenvolvimento de novas abordagens para a recuperação do rio e 
protecção dos ecossistemas aquáticos: hidro-morfologia, vazão ecológica, 
reabilitação de bacias, transferências de água 
 
Mesa Redonda n º 6: A análise econômica, recuperação de custos na DQA, a valorização dos 
serviços dos ecossistemas, a eficiência do uso da água, participação e solidariedade entre os 
usuários. 
 
Poderíamos também falar sobre os resultados do VI Fórum Mundial da Água, da Conferência 
das Nações Unidas "Rio +20", e fazer um ponto sobre o "Pacto Mundial para uma melhor 
gestão de bacias hidrográficas." 
 
Vários eventos paralelos poderiam ser organizados. 
 
Programas de todas as informações relevantes e comunicações serão continuamente 
disponível no site: www.riob.org. 
 
Sua reserva de hotel a preço de desconto de grupo preferencial pode ser feito no Istambul 
Grand Cevahir Hotel e Centro de Convenções onde a Conferência terá lugar.. Você está 
convidado a fazer suas próprias reservas a partir de 15 de julho, enviando um e-mail para 
Funda Suleymanoglu (funda@gch.com.tr) e Betul Cevahir (betul@gch.com.tr) ou pelo telefone 
90 (212) 314 42 36. 
 
Eu  lhe  aconselho chegar no dia de terça-feira, outubro 16, 2012 no Aeroporto Internacional 
de Ataturk, em Istambul, onde serão organizados os transportes para o seu hotel e centro de 
conferências. Se a sua agenda permite, você pode deixar Istambul sábado, 20 de outubro, 
2012. 
 
Nossos anfitriões turcos organisam un serviço de omnibus do aeroporto e viagens para 
Istambul, juntamente com almoços e jantares de terça-feira à noite até 16 de outubro a 
sexta-feira 20 de outubro. 
 
 



Infelizmente a RIOB não pode arcar com qualquer custo para viagem e alojamento 
em Istambul.. 
 
Informação importante 
 
Um visto de entrada para a Turquia será necessário para alguns de vocês e deve ser 
obtido antes de deixar seu país. 
Você pode encontrar as informações necessárias euinbo2012@tusuen.org, que 
também pode enviar os convites oficiais que seriam úteis. 
 
Aguardo com expectativa a vê-lo em Istambul em outubro próximo. 
 
Com os melhores cumprimentos. 
 
 
Jean-François DONZIER 
Secretário Técnico Permanente 
Rede Internacional de Organizações de Bacia 
Secretaria Técnica Permanente 
21, rue de Madrid - 75008 Paris (França) 
Tel. +33.1.44.90.88.60 - Fax +33.1.40.08.01.45 
Email: riob2@wanadoo.fr. 
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