V CONFERÊNCIA LATINOSAN 2019: PROPOSTA DE PROGRAMA A OUTUBRO 2018
EJES TEMÁTICOS
Eixo Temático 1: Acesso ao saneamento adequado e equitativo e manejo adequado das águas residuais (ODS 6.2 e 6.3)
Eixo Temático 2: Serviços eficientes, equitativos e accessíveis de água potável (ODS 6.1)
Eixo Temático 3: Recuperação de corpos de água (ODS 6.6)

Dia 1: Segunda-feira 1 de abril de 2019
08:00 - 08:30
08:30 - 09:30
09:30 - 10:30

INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES
Inauguração do V Latinosan 2019: Representante dos Sócios Estratégicos, Yamileth Astorga, Presidente Executiva AyA, Carlos
Alvarado, Presidente da República da Costa Rica
CONFERÊNCIA DE ABERTURA

10:30 - 11:00
11:00 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 15:00

15:00 - 16:15

Marketplace / Feira
para relatório de
países.

16:15 - 16:30
16:30 - 17:45

Oficina: Enfrentando
as secas nas
Américas.

17:30 - 19:30

Café
APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO
REGIONAL
Almoço
1 - POLÍTICA E INSTITUCIONALIDADE
Conferência magistral e
painel de alto nível
1.1: Políticas e programas para o alcance
1.2: Marcos regulatórios e
progressivo para o acesso sustentável e
vínculos institucionais para
universal ao saneamento seguro e
promover o reuso e a
accessível.
recuperação de recursos.
Café
1.5: A regulação como
1.4: Recuperação de corpos de
mecanismo para ter serviços
água/Qualidade da água como catalizador
eficientes, equitativos e
para o planejamento de infraestrutura hídrica
accessíveis (água e
resiliente.
saneamento).
Coquetel de boas - vindas

1.3: Melhoria da eficiência das
empresas de água potável e
saneamento.

1.6: Gestão integrada de recursos
hídricos: do saneamento
convencional ao manejo
integrado do ambiente.

Dia 2: Terça - feira2 de abril de 2019
08:30 - 09:30

09:30 - 10:45

Oficina: Papel da mulher
na gestão dos serviços de
APS rurais e Peri urbanos.

10:45 - 11:15

11:15 - 12:30

Oficina: Inovação em
sistemas de adaptação à
mudança climática:
preparação, alerta
precoce e participação
comunitária.

2 - MODELOS DE FINANCIAMENTO E DE GESTÃO
Conferência magistral e
painel de alto nível
2.2: A gestão comunitária da água e
2.1: APPs no tratamento de
o saneamento como modelo para
águas residuais e sua
acelerar o fechamento da brecha
disposição final.
entre o urbano e o rural.
Café
2.4: Modelos de negócio para
incentivar o reuso e a
recuperação de plantas de
tratamento de águas
residuais.

info@latinosan2019cr.com

2.5: Fomento da conectividade aos
serviços de saneamento.

2.3: Modelos para um adequado manejo
de lodos, incluindo despesas de
armazenamento, transporte e disposição.

2.6: Financiamento inovador para
acelerar o acesso ao saneamento seguro
e acessível e a eliminação da brecha
entre urbano e rural.

www.latinosan2019cr.com

12:30 - 14:00

Almoço
3 - CULTURA RESPONSÁVEL EM SANEAMENTO EM UM MARCO DE ADEQUADA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

14:00 - 15:00
15:00 - 16:15

Conferência magistral e
painel de alto nível
Oficina: Jovens
professionais de
saneamento
Oficina E-Learning e redes
sociais para a educação
sobre a água.

16:15 - 16:30

3.1: Economia do
comportamento:
Metodologias inovadoras em
práticas de higiene e
saneamento básico.

3.2: Desafios para a medição e
cumprimento dos ODS 6.2 e 6.3 na
região: adaptação dos marcos
institucionais e estatísticos.

3.3: As Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) para o fomento da
transparência e inclusão.

18:30 - 18:00

Café
Conferência Magistral e
Lançamento do Observatório da América Latina e do Caribe de Água saneamento (OLAS)

18:00 - 19:30

Coquetel de lançamento do OLAS

Dia 3: Quarta-feira 3 de abril de 2019
4 – AMBIENTE E INFRAESTRUTURA: O PAPEL DA TECNOLOGIA E A INNOVAÇÃO
08:30 - 09:30
09:30 - 10:45

Conferência magistral e
painel de alto nível
4.1: Inovação na gestão das empresas de
água e saneamento.

4.2: Sustentabilidade post-construção de
plantas de tratamento de águas residuais.

10:45 - 11:15
11:15 - 12:30

4.3: Serviços resilientes em zonas urbanas,
rurais e Peri urbanas, para adaptação à
mudança climática.

Café
4.4: Tecnologias e gestão para a expansão e
melhoria da qualidade dos serviços de
saneamento em zonas Peri urbanas.

4.5: Tecnologias alternativas e sustentáveis
como resposta ao desafio ao saneamento.

12:30 - 14:00

4.6: O papel da infraestrutura verde como
base de segurança hídrica, energética e
alimentar em LAC.

Almoço

14:00 - 15:30

Conferência de encerramento

15:30 - 16:15

Assinatura da Declaratória de San José

16:15 - 17:00

Encerramento oficial da V Latinosan

info@latinosan2019cr.com
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