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1ª Conferência Livre da Juventude em Meio Ambiente 
Foco em Recursos Hídricos 

Realização: Instituto Terrazul 

Parceria: Coordenadoria da Juventude da PMRJ 

                Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara – CBH BG 

                Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá – SCSLJ 

      Clube de Empregados da Petrobras – CEPE-RIO 

 

Data: 02/09/2015 

Horário: 13h30 às 17h30 

Local: Clube de Empregados da Petrobras - CEPE-RIO. (Av. Pref. Dulcídio 
Cardoso, 13031 - Barra da Tijuca, RJ) 
 
Entidade Organizadora: Instituto Terrazul 
 

O Instituto Terrazul, Organização Sem Fins Lucrativos, fundada em 1997, vem 

ao longo dos seus dezoito anos de existência, desenvolvendo diversos projetos 

e programas em parceria com várias entidades municipais, estaduais e 

organizações da iniciativa privada, com a finalidade de cumprir com sua 

missão, cuja base esta na busca do Desenvolvimento Humano para o alcance 

da Sustentabilidade Ambiental, Cultural, Social e Econômica das regiões 

envolvidas com seus projetos.  

 

Há mais de 15 anos o Instituto investe fortemente no processo de formação de 

jovens nas áreas culturais, de iniciação profissional e ambiental, Em abril de 

2014 lançou o Fórum da Juventude em Comitê de Bacia, espaço de formação 

prática de jovens na Gestão de Recursos Hídricos, fomentando a participação 

de jovens do ensino médio, segmento universitário e da sociedade civil. 

 

Em 2015 estruturou uma Plataforma de Ensino à Distância que permite a 

capacitação de jovens, por meio de ensino presencial, semi-presencial e à 
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distância, na área de Gestão Ambiental com foco na Gestão de Recursos 

Hídricos e Resíduos Sólidos. 

 

Em março deste ano iniciou parceria com a FAETEC e em especial com a 

Escola Técnica Estadual Adolpho Bloch – ETEAB, na implementação do 

primeiro curso de Gestão Ambiental com foco em Recursos Hídricos no ensino 

médio. 

Atualmente envolvido com o movimento de organização da 3ª Conferência 

Nacional da Juventude, apóia a realização da Conferência Municipal da 

Juventude, por meio da realização da Conferência Livre da Juventude em Meio 

Ambiente com foco em Recursos Hídricos. 

 

3ª Conferência Nacional da Juventude  
 

A 3ª Conferência Nacional de Juventude é um amplo processo de debate e 

participação sobre o que a juventude quer para o Brasil. É um espaço para 

discutir, analisar, reivindicar e propor ações para os poderes públicos, mas 

também para pactuar instrumentos de monitoramento e ação entre as redes de 

organizações, com foco no controle social das políticas públicas de juventude. 

Seu tema é 'As várias formas de mudar o Brasil' e o que queremos saber é 

‘Como você muda o Brasil? A sua cidade? O seu bairro?' 

 

Esse processo vai de maio a dezembro de 2015 e contará com etapas 

presenciais em todos os estados e com uma etapa totalmente digital. Nesses 

eventos, serão discutidos temas relacionados aos direitos dos jovens e 

elaboradas propostas que servirão de subsídio para a elaboração do Plano 

Nacional de Juventude. 

 

Nas etapas estaduais, na etapa digital e em uma etapa especial com as 

juventudes de povos e comunidades tradicionais serão eleitos 2.000 delegados 
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e delegadas à etapa nacional, que acontecerá no período de 5 a 8 de 

dezembro de 2015, na cidade de Brasília, Distrito Federal. 

São seis Etapas até chegar a Etapa Nacional: 

• Etapas Livres 

• Etapas Municipais, Regionais e Territoriais 

• Etapas Estaduais e do Distrito Federal 

• Etapa das Juventudes dos Povos e Comunidades Tradicionais 

• Etapa Digital  

 
Etapa Livre 
 
Conferência Livre da Juventude em Meio Ambiente - Foco em Recursos 
Hídricos 
 

A Conferência Livre da Juventude em Meio Ambiente têm caráter mobilizador e 

propositivo e foi organizada em torno de um recorte temático e territorial. O 

tema Recursos Hídricos vem sendo dialogado na região da bacia hidrográfica 

de Jacarepaguá, cidade do Rio de Janeiro com apoio do Fórum da Juventude 

em Comitê de Bacia, estruturado pelo Instituto Terrazul a partir do Projeto 

Proteção Ambiental Lagunar e tem trazido à juventude a oportunidade de maior 

engajamento com o tema.  

 

Assim, a Conferência Livre visa oportunizar a cooperação e participação juvenil 

na Gestão Compartilhada dos Recursos Hídricos, definida pela Lei Federal nº 

9.433, garantindo a essa faixa etária, o espaço de contribuição e manifestação, 

assim como, de agente protagonista neste importante momento em que nossa 

região sudeste, passa por grandes dificuldades hídricas.  

 

A Conferência visa dentre outros propósitos: 

a. Contribuir para o estabelecimento de bases sólidas de cooperação e 

participação juvenil na gestão dos Recursos Hídricos de nossa cidade; 
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b. Colaborar com o processo de definição do modelo de participação da 

juventude na Gestão dos Recursos Hídricos; 

c. Mediar a interlocução e proposições dos diferentes atores jovens, envolvidos 

e ainda não envolvidos, no processo de Gestão dos Recursos Hídricos. 

REGIMENTO INTERNO DA CONFERÊNCIA LIVRE DA JUVENTUDE EM 
MEIO AMBIENTE – FOCO EM RECURSOS HÍDRICOS 
 
Art. 1º A Conferência Livre da Juventude em Meio Ambiente - Foco em 
Recursos Hídricos terá seus debates organizados entorno dos eixos de 

direitos estabelecidos no Estatuto da Juventude com foco no IX – Direito à 

Sustentabilidade e ao Meio Ambiente; 

Art. 2º A Conferência Livre da Juventude em Meio Ambiente - Foco em 
Recursos Hídricos, tem por objetivo introduzir a juventude nas discussões da 

Gestão Compartilhada dos Recursos Hídricos da cidade do Rio de Janeiro, 

utilizando-se como território de estudo a região hidrográfica da baixada de 

Jacarepaguá, região olímpica da cidade e área de grandes intervenções. Este 

objetivo visa reconhecer e potencializar as múltiplas formas de expressão 

juvenil, além de fortalecer o combate a todas as formas de preconceitos. 

Art. 3º A Conferência Livre da Juventude em Meio Ambiente - Foco em 
Recursos Hídricos visa colaborar também, com 10 objetivos específicos: 

I – Indicar prioridades de atuação do Poder Público na construção da Política 

Municipal da Juventude com foco na Gestão Participativa dos jovens em 

colegiados (Comitês de Bacias) que trabalham com a Gestão dos Recursos 

Hídricos;  

II – Identificar e fortalecer a transversalidade do tema juventude junto à política 

pública de recursos hídricos nos três níveis de governo;  

III – Promover, qualificar e garantir a participação dos jovens, na formulação e 

no controle das políticas públicas de juventude;  

IV – Elaborar subsídios ao Sistema e ao Plano Nacional de Juventude no eixo 

Sustentabilidade e Meio Ambiente;  

V – Divulgar e popularizar o conteúdo do Estatuto da Juventude;  
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VI – Reconhecer e fortalecer o ambiente digital como espaço de participação, 

VII – Colaborar com a construção de uma plataforma de participação digital;  

VIII – Fortalecer, ampliar, e diversificar o acesso da juventude, aos 

mecanismos de participação popular e políticas públicas de juventude;  

IX – Construir a Conferência Livre da Juventude em Meio Ambiente - Foco 
em Recursos Hídricos nos marcos da acessibilidade e da sustentabilidade;  

X – Promover o intercâmbio das múltiplas expressões da juventude de modo a 

fortalecer iniciativas da organização juvenil e facilitar o estabelecimento de 

novas redes e comunidades de jovens nos territórios;  

Art. 4º - Programação para Conferência Livre  
13h30 - Credenciamento Entrega de Crachá e assinatura da lista de presença. 

 
13h45 - Abertura 
/Contextualização 

10’ Política Nacional e Estatuto da Juventude  
10’ Conferência Nacional, Estadual e Municipal 
10’ Conferência Livre  
20’ Meio Ambiente e Recursos Hídricos  (04 slides) 
      05’ Recurso Hídrico - Bacia Hidrográfica; 
      05’ Recurso Hídrico - Comitê de Bacia;  
      05’ Recurso Hídrico - Fórum da Juventude 
      05’ Recurso Hídrico - Minha Participação  
 

14h45 - Grupos de Trabalho 
Cada GT sistematiza o que deve 
levar à Plenária o mais “redondo” 
possível, de modo a facilitar os 
ajustes e a priorização na 
Plenária. 

15’ Dinâmica de socialização 
60’ Construção de Painéis com sugestões e debates  
     GT - Formação da Juventude em Gestão de Recursos Hídricos; 
     GT - Formação de Redes de Comunicação Jovem em Gestão de    
             Recursos Hídricos; 
     GT - Mobilização da Juventude para participação da Gestão dos  
             Recursos Hídricos; 
     GT - Formas de participação da Juventude na Gestão de  
             Recursos Hídricos 
 

16h00 - Plenária  
Apresentação das propostas 
Ajustes  
Priorização das propostas 
 
 

05’ - Apresentação das propostas produzidas por cada GT 
15’ - momento seguido à apresentação em que as propostas serão 
ajustadas e priorizadas pelo plenário, gerando o conteúdo do Relatório 
Final. (04 momentos de 20´cada) 

17h20 - Sistematização Final 10’ - Leitura das Propostas 
  

17h30 - Encerramento Finalização dos trabalhos da Conferência, agradecimento aos 
participantes e apresentação dos encaminhamentos. 
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