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Rios para a Vida 3:  
Terceiro Encontro Internacional dos Povos Afetados por Barragens e Aliados 

Temacapulín, México, 1-7 de outubro de 2010 
 

Organização 
Comitê Salvemos Temaca, Acasico e Palmarejo 

International Rivers, EUA 
Instituto Mexicano para el Desarollo Comunitario (IMDEC) & Colectivo COA 

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Rios (MAPDER) 
 

Membros do Comitê Diretor Internacional 
Africa Rivers Network, Uganda 

Culture and Environment Preservation Association, Camboja 
European Rivers Network, França 

Initiative to Save Hasankeyf, Turquia 
International Rivers, EUA 

Kurdish Human Rights Project, Reino Unido 
Instituto Mexicano para el Desarollo Comunitario, México 

Movimento dos Atingidos por Barragens, Brasil 
Otros Mundos, México 

River Research Centre, Índia 
Young Volunteers for the Environment, Togo 

 
Patrocinadores do Encontro 

Este encontro foi generosamente patrocinado pelas fundações e organizações a seguir. Somos 
especialmente gratos a cada um dos nossos patrocinadores, sem o apoio dos quais este encontro jamais se 

realizaria: 
 

Adalys Vázquez Solidarity Travel Fund do AJ Muste Memorial Institute 
American Jewish World Service 

Both Ends 
CASA 

Gellert Family Foundation 
Global Greengrants Fund 
IUCN – América Central 

Kendeda Fund 
Open Society Institute 

Oxfam Austrália 
Oxfam Novib 

Fundação Rosa Luxembourg 
Sigrid Rausing Trust 
Stiftung Umverteilen 

Swedish Society for Nature Conservation 
 
 

Gostaríamos de agradecer em especial aos habitantes de Temacapulín que nos receberam de portas 
abertas e passaram dias e noites preparando a cidade para este encontro. Gostaríamos também de 

agradecer a todos os voluntários que devotaram tempo e energia para garantir que este encontro seja um 
sucesso. 
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Boas-vindas 
 
Gostaríamos de dar calorosas boas vindas aos delegados e 
participantes da Rios para a Vida 3. Muitos de vocês percorreram 
longas distâncias para chegar até Temacapulín. Alguns passaram por 
difíceis processos junto à imigração. Outros trabalharam sem 
descanso na preparação para esse evento.    
 
Há uma coisa que todos nós temos em comum: todos representamos 
o vibrante e inspirador movimento global contra as barragens.   
 
Embora tenhamos histórias diversas, nos unimos em prol de uma 
causa comum – recuperar nossos rios e o direito que temos a eles. Na 
semana que vem, compartilharemos experiências, criaremos alianças 
novas e fortaleceremos as antigas, desenvolveremos estratégias 
coletivas e faremos novos amigos.    
 
Este pacote contém informações importantes para a sua estada em 
Temacapulín.  
 

• Diretrizes para Coexistência  
• Seu manual para a Agenda & Logística na Rios para a Vida 3 
• Panorama da Agenda  
• Track List dos Workshops  
• Agenda Detalhada 
• Descrição dos Workshops  
• Excursões de campo 
• Factsheet sobre Temacapulín e sobre a barragem de Zapotillo 
• Expressões úteis em espanhol   
• Mapas de Temaca e das instalações onde irão ocorrer as reuniões    

 
Esperamos que os próximos dias os inspirem e renovem suas energias para lutar pelos nossos rios e pelos 
direitos humanos. Juntos garantiremos um futuro melhor para nós e para as gerações futuras.   
 
Em solidariedade, 
 
Susanne Wong (International Rivers) & Carmen Díaz (Instituto Mexicano para el Desarollo Comunitario) 
 
Em nome da equipe local de organização, do comitê diretor internacional, do Movimiento Mexicano de 
Afectados por las Presas y en Defensa de los Rios, da comunidade de Temacapulín e de muitos 
voluntários.  
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Diretrizes para Coexistência  
 
A comunidade de Temacapulín está ansiosa por receber a Rios para a Vida 3: Terceiro Encontro 
Internacional dos Povos Afetados pelas Barragens e Aliados. No intuito de garantir um ambiente positivo 
e pacífico durante o encontro, algumas diretrizes básicas foram criadas para interação cultural, segurança 
e respeito e limpeza dos espaços públicos e privados da cidade.   
 
Um dos aspectos mais gratificantes e desafiadores de um encontro internacional é o fato de que reúne 
indivíduos com identidades, origens e culturas diferentes. Desta forma, é importante respeitar a 
diversidade de pensamentos, crenças e estilos de vida que estarão presentes.   
 
Três virtudes devem nortear todas as interações durante a Rios para a Vida 3:   

• Respeito 
• Tolerância  
• Responsabilidade  

 
Se cada um puser em prática essas virtudes, criaremos um ambiente de inclusão e respeito que estimula o 
diálogo e a coexistência. É importante lembrar que os habitantes de Temacapulín se esforçaram muito 
para receber esse evento. Em respeito a eles e a nós mesmos, os espaços públicos da cidade devem ser 
mantidos limpos durante a Rios para a Vida 3.    
 
A maioria dos delegados vai ficar hospedada em casas de moradores da comunidade. Insistimos para que 
mantenham um canal aberto de comunicação com seu anfitrião e cheguem a um acordo com relação às 
regras da casa na primeira noite (horários de chegada, chaves, uso do banheiro, barulho, locais onde se 
pode fumar etc.), com base nas necessidades do anfitrião e do delegado.   
 
Todos os delegados receberão credenciais para identificação no momento do credenciamento em 
Temacapulín. No intuito de favorecer o diálogo e garantir a segurança, todos os delegados devem usar 
credencial para participar das várias atividades do encontro.   
 
Haverá um comitê de segurança; entretanto, devemos todos nos comprometer a ficar alerta todo o tempo. 
Se constatar qualquer risco de segurança ou incidente que considere possa por alguém em perigo, 
mantenha a calma e contate um membro do comitê de segurança. Quaisquer imprevistos ou conflitos 
serão resolvidos pelo comitê de segurança e pela equipe de coordenação do encontro conforme necessário  
 
Algumas diretrizes adicionais para ter em mente: 

• Limpe o que sujar. 
• Peça permissão antes de usar algo que não lhe pertence.   
• Somente coloque panfletos, posters, fotos etc. em locais claramente designados para tal.   
• Jogue o lixo nos locais designados para tal, sinalizado para reciclagem (orgânico, plástico, vidro e 

papel)  
• Por favor, respeite o horário de silêncio entre 11:00 PM e 6:00 AM. 
• O uso de narcóticos é proibido. 
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Manual para a Agenda & Logística na Rios para a Vida 3 
 
AGENDA 
 
Os principais objetivos do Rios para a Vida 3 incluem: compartilhar experiências, informação e 
habilidades; fortalecer as redes regionais e internacionais; criar novas alianças; desenvolver estratégias 
coletivas; fortalecer o movimento local para impedir a Barragem El Zapotillo; e avaliar, inspirar e 
recarregar o nosso movimento. As seguintes explicações dos diferentes elementos da agenda ilustrarão 
algumas das formas através das quais esperamos alcançar estes objetivos. 
 
Plenária de Abertura & Plenária e Cerimônia de Encerramento 
Na Plenária de Abertura, os delegados receberão as boas-vindas ao México e ao encontro Rios para a 
Vida 3 dos representantes da cidade e da Comissão Executiva Internacional, serão informados a respeito 
da logística e objetivos do encontro e ouvirão os destaques do movimento internacional de proteção dos 
rios e dos direitos. A Plenária e Cerimônia de Encerramento será uma expressão espiritual e artística da 
renovação do compromisso do movimento internacional com a proteção dos rios e dos direitos e sua 
frente unificada. Esperamos encerrar o encontro com uma caminhada ao Rio Verde.  
Onde: Plaza (Doña Mago) 
 
Panorama Global 
Comunidades atingidas em todo o mundo continuam a enfrentar ameaças e desafios semelhantes por 
causa das grandes barragens. Os palestrantes apresentarão o contexto global da situação atual do 
movimento contra barragens destrutivas. Dentre os tópicos explorados veremos soluções reais para água e 
energia e como questões interdisciplinares como as mudanças climáticas estão afetando as regiões 
específicas dos palestrantes.  
Onde: Plaza (Doña Mago) 
 
Feira de Solidariedade e Resistência 
Este evento será na tarde do dia 2 de outubro e continuará até o final do encontro. A Feira é um fórum de 
educação popular para os delegados compartilharem  lutas, campanhas,  sua organização e comunidade.  
Ela também servirá como ambiente para compartilhar e trocar produtos da sua região, jogar jogos ou 
compartilhar atividades culturais. É uma oportunidade para conhecer os delegados do encontro, saber de 
onde vieram e mais sobre sua cultura e lutas. 
Onde:  Estacionamento do Hotel (Jan Veltrop  e Tupac Amaru) 
 
Fórum de Pessoas Afetadas 
As pessoas afetadas por barragens muitas vezes são marginalizadas e não possuem o espaço político 
necessário para externar suas preocupações e experiências. As contribuições de todos os representantes de 
comunidades atingidas por barragens são bem-vindas. Sugerimos que você fale sobre os impactos das 
barragens sobre sua família/comunidade e sobre que ações exitosas você já participou para impedir as 
barragens e defender seus direitos. No primeiro dia os delegados serão divididos em cinco grupos.  
Onde: Espaços para sessões  
 
Místicas 
Todas as manhã iniciaremos com uma "mística." Esta sessão de 15 minutos é uma oportunidade para os 
delegados cantarem canções da resistência, lerem um poema ou apresentarem um discurso curto e 
inspirador. Teremos diversas pessoas participando diariamente. Venha preparado para compartilhar. 
Esperamos que estas místicas nos inspirem e proporcionem a energia que precisamos para este encontro. 
Onde: Plaza (Doña Mago) 
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Vozes da Terra 
Estas sessões matinais proporcionarão uma oportunidade para pessoas afetadas por barragens 
compartilharem suas histórias pessoais com todo o grupo. Os temas destas apresentações curtas incluirão 
Mulheres e Barragens, A Lei, Diálogo Público e Educacional e Organização.  
Onde:   Plaza (Doña Mago) 
 
Cáucus 
Para facilitar o networking e fortalecer alianças, grupos regionais e de tópicos terão a oportunidade de se 
conhecerem durante três sessões agendadas durante o Rios para a Vida 3. Onde: Espaços para sessões  
 
Declarações 
Temas comuns e chamadas para ação das declarações regionais serão coletadas para formar a base da 
Declaração Geral do Rios para a Vida 3. Esta declaração será um documento de uma página que contenha 
nossas experiências compartilhadas no encontro e delineie nossas exigências. Encorajamos os delegados a 
contribuírem com trechos adicionais e todos os delegados interessados poderão votar. Os grupos também 
poderão preparar campanhas individuais ou declarações regionais se desejarem. 
Onde: espaços para sessões  
 
Eventos Culturais & Celebração pelos Rios e pelos Direitos 
Todas as noites após o jantar, os delegados terão a oportunidade de compartilhar e experimentar as 
culturas uns dos outros através de vídeos, música, canções e dança. Na última noite, vamos celebrar nosso 
encontro com a Celebração pelos Rios e pelos Direitos. Incentivamos os delegados a compartilharem 
bebidas tradicionais.  
Onde: Plaza (Doña Mago) 
 
LOGÍSTICA 
 
Sessões/Workshops & Espaços 
As sessões planejadas ocorrerão nos dias 3 e 5 de outubro. Estas sessões foram organizadas em sete tracks 
representando assuntos amplos. Também haverá espaço para sessões durante os dias 3 e 5 de outubro e 
nas noites de 2 a 5 de outubro. Os temas das sessões abertas serão determinados por consenso popular. 
Por favor contribua com a criação de sessões abertas embaixo dos arcos na Plaza.  
Onde: espaços para sessões  
 
Centro de Informática & outras comunicações 
Não há acesso a telefones celulares em Temacapulín. Há poucos telefones disponíveis na cidade. Você é 
responsável pelo custeio de suas ligações pessoais. As instruções para a realização de chamadas 
telefônicas internacionais estarão afixadas nos telefones. O acesso à internet é limitado; dois 
computadores no centro de informática estarão reservados diariamente das 13h às 15h e das 18h às 20h 
para comunicação pessoal urgente. Solicitamos aos delegados que limitem o uso do computador ao 
período de 10 minutos. 
Onde: Centro Cultural (Alfredo Placencia) 
 
Sala de Vídeo 
Haverá um espaço para exibição de vídeos durante o encontro; também haverá espaço para exibições 
visuais de outras comunicações, incluindo histórias de sucesso e slogans. 
Onde:  Adjacente à Plaza  
 
Comitê Regional de Liasons 
Este comitê composto por um delegado de cada região se reunirá todas as noites para discutir quaisquer 
pontos de preocupação relacionados às suas delegações. Cada membro do comitê agirá como liaison da 
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sua delegação regional e informará aos demais membros sobre questões importantes de logística ou outro 
assunto. Os delegados devem levar questões específicas de seu representante regional.  
Onde: Escola (Benito Juárez) 
 
Alimentação 
A inscrição dá direito a três refeições por dia e as seguintes opções estarão disponíveis: regular, 
vegetariana e refeição sem carne de porco. Haverá lanches leves durante os intervalos. Café e água 
também serão fornecidos. Se você tem alguma preferência específica de café ou chá por favor traga o que 
usa. Os delegados não devem beber a água da torneira. Garrafões de água filtrada estarão disponíveis 
na plaza e em cada local de reunião. Todos receberão uma garrafa de água reutilizável na inscrição e ela 
deve ser usada durante todo o encontro. Não haverá copos descartáveis.  
Onde:  Centro Cultural para as refeições, Espaços para sessões para os lanches.  
 
Banheiros 
Os banheiros públicos ficam abertos das 8h às 23h. Em alguns banheiros de Temaca é possível descartar o 
papel higiênico no vaso sanitário em outros não. Por favor perguntem aos donos da casa onde estarão 
hospedados. Quase todas as casas possuem vaso sanitário e a maior parte possui chuveiro.  
 
Centro Médico 
O acesso a cuidado médico em Tamacapulín é limitado. O município disponibilizará uma ambulância 
para emergências durante o encontro. Haverá medicamentos homeopáticos e fitoterápicos disponíveis. Há 
uma clínica a 30 minutos de distância de Temacapulín. Hospitais de grande porte estão a 2 horas de carro. 
Os delegados são responsáveis pelo custeio de suas despesas médicas. 
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Panorama da Agenda  
 

Horário Sexta, 1 de out Sábado, 2 de 
out 

Domingo, 3 de 
out 

Segunda, 4 de 
out Terça, 5 de out Quarta, 6 de 

out 
7:00   

   
Café da manhã 

(7am-8am) 
Café da manhã 

(7am-8am) 
Café da manhã 

(7am-8am) 
Café da manhã 

(7am-8am) 
Café da manhã 

(7am-8am) 

8:00   Mística/ Avisos 
(8am-8:30am) 

Mística/ Avisos  
(8am-8:30am) 

Mística/ Avisos  
(8am-8:30am) 

   Vozes da Terra 
(8:30am-9am) 

Vozes da Terra 
(8:30am-9am) 

Vozes da Terra 
(8:30am-9am) 

9:00   Intervalo Intervalo Intervalo 
   

Plenária de 
Abertura 

(8am-10am) 

10:00   Intervalo 

   

Sessão 3.1 
(9:30am-

11am) 

Sessão 5.1 
(9:30am-

11am) 

Cáucus 
(9:30am-

11am) 

11:00   Intervalo Intervalo Intervalo 

   

Panorama 
Global 

(10:30am-
12pm) 

12:00 

 
1:00 

Tempo 
Livre/Montage

m da Feira 
(12pm-
1:30pm) 

Sessão 3.2  
(11:30am-
1:30pm) 

Sessão 5.2  
(11:30am-
1:30pm) 

Declarações 
(11:30am-
1:30pm) 

 
2:00 

 

Almoço 
(1:30pm-3pm) 

Almoço 
(1:30pm-3pm) 

Almoço 
(1:30pm-3pm) 

Almoço 
(1:30pm-3pm) 

3:00 

 

Tempo Livre 
(3pm-4pm) 

4:00 

Fóruns dos 
Povos 

Afetados 
(3pm-4:30pm) 

 

Sessão 3.3 
(3pm-5pm) 

Sessão 5.3 
(3pm-5pm) 

5:00 Intervalo Intervalo 

 

6:00 

Credenciamento 
(12pm-6:30pm)  

Feira de 
Solidariedade 
e Resistência  

(4:30pm-
6:30pm) 

Cáucus 
(5:30pm-
6:30pm) 

Excursões de 
campo 

Cáucus 
(5:30pm-
6:30pm) 

Plenária de 
encerrametno/ 

Cerimônia 
(4pm-6:30pm) 

 

7:00 
 

Jantar  
(6:30pm-8pm) 

Jantar 
(6:30pm-8pm) 

Jantar 
(6:30pm-8pm) 

Jantar 
(6:30pm-8pm) 

Jantar 
(6:30pm-8pm) 

Jantar 
(6:30pm-8pm) 

8:00 

 

Montagem da 
Feira/ 

Credenciamento 
(8pm-9pm)  

Evento 
Cultural/Sessõ

es abertas  
(8pm-9pm) 

Evento 
Cultural/Sessõ

es abertas  
(8pm-9pm) 

Evento 
Cultural/Sessõ

es abertas  
(8pm-9pm) 

Evento 
Cultural/Sessõ

es abertas  
(8pm-9pm) 

Celebração por 
Rios e Direitos 

(8pm-)  

 Observações: Café da manhã será servido entre 7am-8am na quinta, 7 de outubro 

  1-5 de outubro, reunião do Comitê Regional de Liasons 7:30pm-8:00pm 
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Tracks dos Workshops 
 
Track 1: Ativismo Eficaz (idéias para ícones: pessoa, rosto, punho cerrado, sinal de protesto)   
 
Ativismo Criativo: Intercessão entre Arte, Defesa e Cultura - 3.1, Domingo, 3 de Outubro, 9:30am-11am 
Gênero e Desenvolvimento – 3.1, Domingo, 3 de Outubro, 9:30am-11am 
Como Combater Barragens: Estratégias e Histórias - 3.2, Domingo, 3 de Outubro, 11:30am-1:30pm 
Mobilização: A Importância das Coalisões e Redes Regionais - 3.3, Domingo, 3 de Outubro, 3pm-5pm 
Desafios do Ativismo Em Estados Repressores - 5.1, Terça-feira, 5 de Outubro, 9:30am-11am 
Levantamento Eficaz de Recursos - 5.2, Terça-feira, 5 de Outubro, 11:30am-1:30pm 
 
Track 2: Mudanças Climáticas e Gestão Hídrica (idéias para ícones: gota d’agua, símbolo do sol)   
 
Emissões de Gases de Efeito Estufa de Reservatórios - 3.3, Domingo, 3 de Outubro, 3pm-5pm 
A Água no Mundo em Aquecimento - 5.1, Terça-feira, 5 de Outubro, 9:30am-11am 
Barragens e Comércio de Carbono: Influenciando o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e 

seus Desdobramentos - 5.2, Terça-feira, 5 de Outubro, 11:30am-1:30pm 
Soluções Hídricas nas Comunidades - 5.3, Terça-feira, 5 de Outubro, 3pm-5pm 
 
Track 3: Comunicação (idéias para ícones: perfil de rosto com balão, câmera)   
 
Desenvolvimento de uma Estratégia Eficaz de Comunicação - 3.1, Domingo, 3 de Outubro, 9:30am-11am 
Defesa em Vídeo Parte 1: Como usar Vídeos de Defesa - 3.2, Domingo, 3 de Outubro, 11:30am-1:30pm 
Defesa em Vídeo Parte 2: Treinamento Básico de Vídeo - 3.3, Domingo, 3 de Outubro, 3pm-5pm 
Comunicação Eficaz: Como Inspirar à Ação - 5.1, Terça-feira, 5 de Outubro, 9:30am-11am 
 
Track 4: Padrões para Barragens e Financistas (idéias para ícones: uma represa) 
 
O grande debate sobre o HSAF: irá a indústria das barragens comprometer a WCD? - 3.1, Domingo, 3 de 
Outubro, 9:30am-11am 
Proteção de Rios e de Direitos: Padrões para Barragens 10 Anos depois da Comissão Mundial de 

Barragens (WCD)- 5.1, Terça-feira, 5 de Outubro, 9:30am-11am 
Siga o Dinheiro: um Panorama dos Financistas de Barragens e Estratégias para Confronta-los - 5.2, 

Terça-feira, 5 de Outubro, 11:30am-1:30pm 
As Novas Construtoras Mundiais de Barragens - 5.3, Terça-feira, 5 de Outubro, 3pm-5pm 
 
Track 5: Direitos e Remediação (idéias para ícones: martelo de juiz, coração) 
 
Estratégias Legais para Confrontar as Barragens - 3.1, Domingo, 3 de Outubro, 9:30am-11am 
Leis e Mecanismos Internacionais de Direitos Humanos: Oportunidades para Defesa no Âmbito Legal nos 

Casos de Grandes Barragens - 3.2, Domingo, 3 de Outubro, 11:30am-1:30pm 
A Água enquanto Direito Humano - 3.3, Domingo, 3 de Outubro, 3pm-5pm 
Reparação e Recuperação: Buscando justiça, Curando Comunidades Afetadas - 5.2, Terça-feira, 5 de 

Outubro, 11:30am-1:30pm 
Votos Locais, Mecanismos de Queixa e Outras Ferramentas para Combater as Barragens - 5.2, Terça-

feira, 5 de Outubro, 11:30am-1:30pm 
 
Track 6: Soluções Energéticas (idéias para ícones: lâmpada) 
 
Planejamento Energético: Fundamentos para Ativistas - 3.1, Domingo, 3 de Outubro, 9:30am-11am 
Soluções Energéticas nas Comunidades - 3.2, Domingo, 3 de Outubro, 11:30am-1:30pm 
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Energia Renovável: Poderia a energia limpa substituir o Mal (grandes barragens)? - 3.3, Domingo, 3 de 
Outubro, 3pm-5pm 
Eficiência: A Energia mais Verde - 5.2, Terça-feira, 5 de Outubro, 11:30am-1:30pm 
 
Track 7: Proteção e Restauração dos Rios na Política e na Prática (ic idéias para ícones: símbolo de 
rio) 
 
Proteção de Rios Internacionais e Trans-fronteiriços - 3.2, Domingo, 3 de Outubro, 11:30am-1:30pm 
Gestão Integrada de Bacias Hidrográficas - 5.1, Terça-feira, 5 de Outubro, 9:30am-11am 
Impactos a Juzante das Barragens & Mitigação - 5.2, Terça-feira, 5 de Outubro, 11:30am-1:30pm 
Tomando o Rio de volta: Remoção de Barragens, Reoperação e Restauração dos Rios - 5.3, Terça-feira, 5 
de Outubro, 3pm-5pm 
Mulheres, Rios e Barragens - 5.3, Terça-feira, 5 de Outubro, 3pm-5pm 
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Agenda Detalhada 
 
Dia 1, sexta-feira, 1º de outubro 

12pm - 6:30pm Credenciamento Praça (Doña Mago) 
6:30pm - 8pm Jantar Centro Cultural (Alfredo Placencia) 
8pm - 9pm Credenciamento Praça (Doña Mago) 

 
 
Dia 2, Sábado, 2 de outubro  

7am - 8am Café da manhã Centro Cultural (Alfredo Placencia) 
8am - 10am Plenária de abertura: Mística e Mensagens de 

boas vindas  
- Mistica – Padre Gabriel, Temacapulín, 

México  
- Lupita Lara, Barragem Arcediano, 

México 
- Carlos González, presidente do 

município, México 
- Maria de Jesús García, Comité Salvemos 

Temaca, Acasico y Palmarejo, México 
- Carmen Diaz & Susanne Wong, Comitê 

Diretor Internacional 
- Abigail Agredano, Temacapulin, México 
- Ikal Angelei, Friends of Lake Turkana, 

Quênia  
- Apresentação dos coordenadores do 

IMDEC e do International Rivers 

Praça (Doña Mago) 

10am - 10:30am Intervalo Praça (Doña Mago) 
10:30am - 12pm Panorama do Movimento Internacional & 

Apresentações Regionais  
- Patrick McCully, International Rivers, 

EUA 
- Shripad Dharmadhikary, Manthan 

Resource Centre, Índia 
- Soniamara Maranho, Movimento dos 

Afetados por Barragens, Brasil 
- Sena Alouka, Young Volunteers for the 

Environment, Togo 

Praça (Doña Mago) 

 
12pm - 1:30pm Organização da feira/Tempo livre   
1:30pm - 3pm Almoço  Centro Cultural (Alfredo Placencia) 
3pm - 4:30pm Fórums dos povos afetados pelas barragens  

Favor checar credenciais para saber em que 
sala ficarão    

Espaços das sessões   

4:30pm - 6:30pm Feira de Solidariedade e Resistência   Estacionamento do Hotel (Jan 
Veltrop/Tupac Amaru) 

6:30pm - 8pm Jantar  Centro Cultural (Alfredo Placencia) 
8pm - 11pm Atividades culturais 

- Música de La Peñita & Francisco Barrios 
"El Mastuerzo" 

Praça (Doña Mago) 

 
 
Dia 3, domingo, 3 de outubro 

7am - 8am Café da manhã Centro Cultural (Alfredo Placencia) 
8am - 8:30am Mistica & Avisos Praça (Doña Mago) 
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8:30am - 9am Vozes da terra Praça (Doña Mago) 
9am - 9:30am Intervalo  
9:30am - 11am Sessão de Workshops 3.1  
 Ativismo Criativo: Intercessão entre arte, 

defesa e cultura   
Praça (Doña Mago) 

 
 Planejamento energético: fundamentos para 

ativistas 
Escola (Benito Juárez) 

 Desenvolvimento de uma estratégia eficaz de 
comunicação 

Campo esportivo(Nokos Emberas) 

 O grande debate sobre o HSAF: irá a indústria 
das barragens comprometer a WCD? 

Glory Hill (Chief Kapika) 

 Estratégias Legais para Confrontar as 
Barragens 

Estacionamento da piscina(John Muir) 

 Gênero e Desenvolvimento  
 

Átrio da Igreja(Baba Amte) 

11am–11:30am Intervalo   
11:30am - 
1:30pm 

Sessão de Workshops 3.2  

 Como Combater Barragens: Estratégias e 
Histórias 

Praça (Doña Mago) 

 Defesa em Vídeo Parte 1: Como usar Vídeos 
de Defesa 

Escola (Benito Juárez) 

 Leis e Mecanismos Internacionais de Direitos 
Humanos 

Campo esportivo(Nokos Emberas) 

 Soluções Energéticas nas Comunidades Glory Hill (Chief Kapika) 
 Proteção de Rios Internacionais e Trans-

fronteiriços 
Estacionamento da piscina(John Muir) 

1:30pm - 3pm Almoço  Centro cultural(Alfredo Placencia) 
3pm - 5pm Sessão de Workshops 3.3  
 Mobilização: A Importância das Coalisões e 

Redes Regionais 
Praça (Doña Mago) 

 Defesa em Vídeo Parte 2: Treinamento Básico 
de Vídeo 

Escola (Benito Juárez) 

 Emissões de Gases de Efeito Estufa de 
Reservatórios 

Campo esportivo(Nokos Emberas) 

 Energia Renovável: Poderia a energia limpa 
substituir o Mal 

Glory Hill (Chief Kapika) 

 A Água enquanto Direito Humano Estacionamento da piscina(John Muir) 
5pm - 5:30pm Intervalo  
5:30pm - 6:30pm Cáucus  

- América Latina  
- África  
- Oriente Médio/Ásia Central  
- Sul da Ásia 
- Sudeste & Leste Asiático  

 
Praça (Doña Mago) 

Glory Hill (Chief Kapika) 
Campo esportivo(Nokós Emberas) 

Estacionamento da piscina(John Muir) 
Escola (Benito Juárez) 

6:30pm - 8pm Jantar Centro cultural(Alfredo Placencia) 
8pm - 11pm Atividades Culturais 

- Musica com Turka Zampa 
- Microfone aberto para participantes 

internacionais   
- Musica com Manual Carvajal 

Praça (Doña Mago) 
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Dia 4, segunda-feira, 4 de outubro  
Excursões de campo para a barragem La Yesca Dam, Rio Santiago, local da barragem El Zapotillo, caminhada pela 
região de Temaca & barragem Arcediano, exposição Rios e Povos. De noite, haverá um Fórum Cultural das 
Mulheres incluindo fotografias de movimentos sociais globais  e apresentações de dança.   
 
 
Dia 5, terça-feira, 5 de outubro 

7am - 8am Café da Manha  Centro cultural(Alfredo Placencia) 
8am - 8:30am Mistica & Avisos Praça (Doña Mago) 
8:30am - 9am Vozes da terra Praça (Doña Mago) 
9am - 9:30am Intervalo  
9:30am - 11am Sessão de Workshops 5.1  
 Proteção de Rios e de Direitos: Padrões para 

Barragens 10 Anos depois da Comissão 
Mundial de Barragens (WCD) 

Praça (Doña Mago) 
 

 Comunicação Eficaz: Como Inspirar à Ação Escola (Benito Juárez) 
 A Água no Mundo em Aquecimento Campo esportivo(Nokos Emberas) 
 Desafios do Ativismo Em Estados 

Repressores 
Glory Hill (Chief Kapika) 

 Gestão Integrada de Bacias Hidrográficas Estacionamento da piscina(John Muir) 
11am - 11:30am Intervalo  
11:30am - 
1:30pm 

Sessão de Workshops 5.2  

 Reparação e Recuperação: Buscando justiça, 
Curando Comunidades Afetadas 

Praça (Doña Mago) 

 Impactos a Juzante das Barragens & 
Mitigação 

Escola (Benito Juárez) 

 Barragens e Comércio de Carbono: 
Influenciando o Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) e seus 
Desdobramentos 

Campo esportivo(Nokos Emberas) 

 Siga o Dinheiro: um Panorama dos 
Financistas de Barragens e Estratégias para 
Confronta-los 

Glory Hill (Chief Kapika) 

 Votos Locais, Mecanismos de Queixa e 
Outras Ferramentas para Combater as 
Barragens 

Estacionamento da piscina(John Muir) 

 Eficiência: A Energia mais Verde Sala de video  
1:30pm - 3pm Almoço Centro cultural(Alfredo Placencia) 
3pm - 5pm Sessão de Workshops 5.3  
 Levantamento Eficaz de Recursos Praça (Doña Mago) 
 As Novas Construtoras Mundiais de 

Barragens 
Escola (Benito Juárez) 

 Soluções Hídricas nas Comunidades Campo esportivo(Nokos Emberas) 
 Mulheres, Rios e Barragens (restrita a 

mulheres) 
Glory Hill (Chief Kapika) 

 Tomando o Rio de volta: Remoção de 
Barragens, Reoperação e Restauração dos 
Rios 

Estacionamento da piscina(John Muir) 

5pm - 5:30pm Intervalo  
5:30pm - 6:30pm Cáucus  

- América Latina  
- África  
- Oriente Médio/Ásia Central  
- Sul da Ásia 

 
Praça (Doña Mago) 

Glory Hill (Chief Kapika) 
Campo esportivo(Nokós Emberas) 

Estacionamento da piscina(John Muir) 
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- Sudeste & Leste Asiático  Escola (Benito Juárez) 
6:30pm - 8pm Jantar Centro cultural(Alfredo Placencia) 
8pm -11pm Atividades Culturais 

- Cerimônia dos Tecuexes & Caxcanes 
- Microfone aberto para delegados 

mexicanos   

Praça (Doña Mago) 

 
 
Dia 6, quarta, 6 de outubro  

7am - 8am Café da manhã Centro cultural(Alfredo Placencia) 
8am - 8:30am Mística & avisos  Praça (Doña Mago) 
8:30am - 9am Vozes da terra Praça (Doña Mago) 
9am - 9:30am Intervalo   
9:30am - 11am Cáucus  

- América Latina  
- África  
- Oriente Médio/Ásia Central  
- Sul da Ásia 
- Sudeste & Leste Asiático 

 
Praça (Doña Mago) 

Glory Hill (Chief Kapika) 
Campo esportivo(Nokós Emberas) 

Estacionamento da piscina(John Muir) 
Escola (Benito Juárez) 

11am - 11:30am Intervalo   
11:30am - 
1:30pm 

Declarações  Praça (Doña Mago) 

1:30pm - 3pm Almoço  Centro cultural(Alfredo Placencia) 
3pm - 4pm Tempo livre  
4pm - 6:30pm Plenária de encerramento e Cerimônia  

- Apresentação da declaração do encontro 
Agradecimentos 

- Apresentacão de video do encontro 
- Marcha para o rio 

Praça (Doña Mago) 

6:30pm - 8pm Jantar A ser determinado 
8pm -  Celebração pelos Rios e Direitos   Praça (Doña Mago) 
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Descrição dos Workshops 
 
Haverá interpretação espanhol/inglês disponível em todas as sessões, a não ser quando se especificar o 
contrário. A interpretação para as demais línguas será escolhida pelos grupos lingüísticos.   
 
 
Sessão 3.1 
Domingo, 3 de outubro 
9:30am-11am 
 
Ativismo Criativo: Intercessão entre Arte, Defesa 
e Cultura [Track 1: Ativismo Eficaz] 
Plaza (Doña Mago)                                                                          
 
Do teatro de rua à arte de guerrilha, de concertos a 
exposições de fotografia, fazer campanha pode ser 
uma arte; e a arte pode ser usada para combater a 
injustiça. Nesta sessão de compartilhamento de 
habilidades e treinamento, exploraremos uma gama 
de estratégias que nos levam a “pensar fora da caixa” 
para capacitar as comunidades, fazer fomentar a 
mobilização e manter a atenção da mídia. 
Discutiremos também quais estratégias são 
adequadas para regiões específicas e estágios de 
campanha em particular. 
 
Palestrantes: Equipe do IMDEC, Stephen Burgess 
(Mary River Catchment Coordinating Committee, 
Austrália), Gustavo Castro (Otros Mundos, México), 
Glenda Pickersgill (Save the Mary River 
Coordinating Group, Austrália), Daniel Ribeiro 
(Justiça Ambiental, Moçambique), Katy Yan 
(International Rivers, EUA) 
 
Planejamento Energético: Fundamentos para 
Ativistas [Track 6: Soluções Energéticas] 
Escola (Benito Juárez) 
Não haverá interpretação para espanhol disponível  
 
Este painel fará as seguintes perguntas: Quais são os 
fatores que levam a priorização das grandes 
barragens e de outros mega-projetos? Quais as 
recomendações da Comissão Mundial de Barragens 
(WCD) para avaliar as opções para água e energia? 
Se discutirá também a revolução energética verde de 
Cuba e o que se fez para chegar lá.   
 
Palestrantes: Shripad Dharmadhikary (Manthan 
Resource Centre, Índia), Liane Greeff (EcoDoc 
Africa, África do Sul), Laurie Guevara-Stone (Solar 
Energy International, EUA), Terri Hathaway 
(International Rivers, Camarões) 
 
Desenvolvimento de uma Estratégia Eficaz de 
Comunicação [Track 3: Comunicação] 
Campo esportivo (Nokós Emberas) 

 
Esta sessão fornecerá informações e treinamento para 
desenvolver estratégias de comunicação, um dos 
elementos mais importantes do ativismo eficaz. 
Discutiremos os elementos essenciais de uma 
estratégia de comunicação como estabelecer metas, 
determinar o público alvo e criar boas mensagens. 
Abordaremos mídias novas e tradicionais, inclusive 
estratégias para lidar com jornalistas, para utilizar 
blogs, fotos e vídeos e redes sociais online.   
 
Palestrantes: Aviva Imhof e Brent Millikan 
(International Rivers, EUA/Brasil) 
 
O grande debate sobre o HSAF: irá a indústria 
das barragens comprometer a WCD? [Track 4: 
Padrões para Barragens e Financistas]  
Glory Hill (Chief Kapika) 
 
Esta sessão incluirá debate dinâmico e crítica ao 
Fórum de Avaliação da Sustentabilidade de 
Hidrelétricas (HSAF), um processo liderado pela 
industria de barragens, que lançará um novo 
protocolo para projetos hidrelétricos no final de 2010. 
Irá a nova abordagem complementar ou comprometer 
o arcabouço da Comissão Mundial de Barragens 
(WCD) como padrão global para barragens? Também 
se discutirá qual seria a melhor resposta a esse 
desafio.   
 
Palestrantes: Peter Bosshard (International Rivers, 
EUA), Brian Richter (The Nature Conservancy, 
EUA), Michael Simon (Oxfam Austrália, Austrália) 
 
Estratégias Legais para Confrontar as Barragens 
[Track 5: Direitos e Remediação] 
Estacionamento da Piscina (John Muir) 
 
Este painel discutirá os processos impetrados na 
Europa e na América Latina contra as construtoras de 
barragens e os Governos, baseados tanto no direito 
criminal quanto no civil. Alguns dos casos a serem 
abordados são a barragem Merowe no Sudão, as 
barragens Jirau e Belo Monte no Brasil e a barragem 
La Parota no México. 
 
Palestrantes: Shripad Dharmadhikary (Manthan 
Resource Centre, Índia), Claudia Gomez (Colectivo 
COA. México), Nick Hildyard (Cornerhouse, Reino 
Unido), Ipek Tasly (Initiative to Keep Hasankeyf 
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Alive, Turquia), Fernanda Venzon (Environmental 
Defense Law Center, EUA/México), Kerim Yildiz 
(Kurdish Human Rights Project, Reino Unido) 
 
Gênero e Desenvolvimento  
Átrio da Igreja (Baba Amte) 
 
Esta sessão incluirá um painel para discutir a como a 
disparidades de gênero está sempre presente, mas é 
frequentemente ignorada no desenvolvimento, e 
como as mulheres muitas vezes sofrem um impacto 
desproporcionalmente maior desse fato. Também se 
discutirá os passos que as comunidades e os grupos 
estão dando para lidar com essas disparidades, como 
facilitar o diálogo aberto entre homens e mulheres 
sobre as desigualdades de gênero, e como melhor 
integrar a mulher na luta pelo fluxo livre dos rios e 
pelos direitos humanos.    
 
Palestrantes: Robert Kugonza (African Rivers 
Network), Representante do MAB (Movimento dos 
Atingidos por Barragens, Brasil), Representante de 
Temaca (México) 
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Sessão 3.2 
domingo, 3 de outubro 
11:30am-1:30pm 
 
Como Combater Barragens: Estratégias e 
Histórias [Track 1: Ativismo Eficaz] 
Plaza (Doña Mago)                                                                          
 
Esta sessão será uma oportunidade para compartilhar 
experiências e tomar conhecimento de estratégias 
eficazes para o combate de Barragens. Discutiremos 
a escolha de alvos, o desenvolvimento de objetivos e 
táticas, a construção de alianças, a utilização de 
estratégias legais  e o desenvolvimento de estratégias 
de comunicação. Compartilharemos também histórias 
de sucesso e lições aprendidas.   
 
Palestrantes: Representante do CECOP (La Parota, 
México), Aviva Imhof (International Rivers, EUA), 
Aleksandr Kolotov (Plotina, Rússia), Glenda 
Pickersgill (Save the Mary River Coordinating 
Group, Austrália), Yu Xiaogang (Green Watershed, 
China) 
 
Defesa em Vídeo Parte 1: Como usar Vídeos de 
Defesa [Track 3: Comunicação] 
Escola (Benito Juárez) 
 
Esta sessão informativa ensinará aos participantes 
como utilizar o vídeo como ferramenta eficaz de 
campanha: como planejar e produzir vídeos de 
defesa, como construir histórias visuais fortes o 
suficiente para motivar o público-alvo e os tomadores 
de decisao a agir e como planejar a distribuição 
oportuna e estratégica.   
 
Palestrantes: Molly Clinehens (International 
Accountability Project, EUA), Sarah Kelly (Adapting 
to Scarcity, EUA/México) 
 
Leis e Mecanismos Internacionais de Direitos 
Humanos: Oportunidades para Defesa no Âmbito 
Legal nos Casos de Grandes Barragens [Track 5: 
Direitos e Remediação] 
Campo esportivo (Nokós Emberas) 
 
Esta sessão de informação e treinamento oferecerá 
ferramentas práticas sobre como utilizar os 
mecanismos internacionais de direitos humanos e o 
direito internacional para lidar com os impactos 
sociais e ambientais causados pelas grandes 
barragens. Discutiremos o acesso à informação, os 
procedimentos de participação pública, os direitos 
dos povos indígenas e tribais, o deslocamento, a 
perda meios de subsistência e o acesso à justiça. 
Através de uma dramatização dinâmica, os 
participantes desempenharão os diferentes papéis em 

um caso fictício de grande barragem: membros da 
comunidade afetados, agentes governamentais, 
corporações multinacionais, ativistas de ONGs e 
órgãos internacionais de direitos humanos. A 
discussão incluirá o sistema universal das Nações 
Unidas, o sistema Inter-americano e outros 
mecanismos regionais de direitos humanos, assim 
como a utilização do direito internacional no âmbito 
nacional.                 
 
Palestrantes: Andrés Pirazzoli e Astrid Puentes 
(Interamerican Association for Environmental 
Defense, EUA/México) 
 
Soluções Energéticas nas Comunidades [Track 6: 
Soluções Energéticas] 
Glory Hill (Chief Kapika) 
 
Laurie Stone, especialista em energia sustentável e 
professora da Solar Energy International, discutirá o 
planejamento energético comunitário e o que é 
necessário para construir esse tipo de sistema.  
 
Palestrantes: Laurie Guevara-Stone (Solar Energy 
International, EUA) 
 
Proteção de Rios Internacionais e Trans-
fronteiriços [Track 7: Proteção e Restauração dos 
Rios na Política e na Prática] 
Estacionamento da Piscina (John Muir) 
Não haverá interpretação para espanhol disponível  
 
Esta sessão será um painel de discussão e 
compartilhamento de habilidades sobre o trabalho de 
proteção dos rios e comunidades que ultrapassam as 
fronteiras nacionais. As áreas discutidas incluirão a 
região do Mekong, os rios Tigre e Eufrates e o sul da 
Ásia, entre outras.   
 
Palestrantes: Pianporn Deetes (International Rivers, 
Tailândia), Niwat Roykawe (Chaing Khong 
Conservation Group, Tailândia), Ipek Tasli (Initiative 
to Keep Hasankeyf Alive, Turquia), Yu Xiaogang 
(Green Watershed, China) 
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Sessão 3.3 
Domingo, 3 de outubro 
3pm-5pm 
 
Mobilização: A Importância das Coalisões e Redes 
Regionais [Track 1: Ativismo Eficaz] 
Plaza (Doña Mago)                                                                          
 
O input dos participantes determinará o formato desta 
sessão no local. Serão discutidas experiências de todo 
o mundo sobre como fazer coalisões e construir redes 
regionais, inclusive entre tópicos, culturas, mulheres 
e crianças. As histórias de sucesso e as lições 
aprendidas serão enfatizadas.  
 
Palestrantes: Marco von Borstel (Mexican Institute 
for Community Development, México), Joan Carling 
(Asian Indigenous Peoples' Pact, Filipinas), Gustavo 
Castro (Otros Mundos, México), Rodolfo Chavez 
Galindo (La Parota, México), Robert Kugonza 
(Africa Rivers Network, Uganda), Juan Pablo Soler 
(Otros Mundos, Colômbia/México) 
 
Defesa em Vídeo Parte 2: Treinamento Básico de 
Vídeo [Track 3: Comunicação] 
Escola (Benito Juárez) 
Serão oferecidos alguns grupos pequenos em 
espanhol 
 
Recomenda-se veementemente que os participantes 
também participem da Defesa em Vídeo Parte 1. Este 
treinamento prático abordará as habilidades básicas 
de filmagem, inclusive iluminação, sonorização, 
composição e edição. Os participantes também 
aprenderão técnicas de entrevista específicas à 
produção de vídeo para campanhas de direitos 
humanos, inclusive como garantir a sua segurança e a 
dos entrevistados. Pequenos subgrupos porão em 
prática esse conhecimento teórico. Todo o 
treinamento será feito com câmeras de vídeo Flip. 
Esta sessão tem número de participantes limitado a 
25.   
 
Palestrantes: Molly Clinehens (International 
Accountability Project, EUA), Ian Elwood 
(International Rivers, EUA), Liane Greeff (EcoDoc 
Africa, África do Sul), Sarah Kelly & Arthur 
Richards (Adapting to Scarcity, EUA/México), Pablo 
Prieto Gutiérrez, Pato Esquivel e Bernardo Lizardi 
(IMDEC, México) 
 
Emissões de Gases de Efeito Estufa de 
Reservatórios [Track 2: Mudanças Climáticas e 
Gestão Hídrica] 
Campo esportivo (Nokós Emberas) 
 

Esta sessão traçará um panorama informativo da 
ciência e da política no que diz respeito à emissão de 
gases de efeito estufa de reservatórios. Será incluída 
uma discussão sobre como falar sobre esse assunto.   
 
Palestrantes: Philip Fearnside (Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia, Brasil) 
 
Energia Renovável: Poderia a energia limpa 
substituir o Mal (grandes barragens)? [Track 6: 
Soluções energéticas] 
Glory Hill (Chief Kapika) 
 
Esta sessão informativa e de brainstorming abordará 
os conceitos básicos das novas tecnologias 
energéticas e as limitações para a sua adoção por 
meio de estudos de caso. Haverá também divisão em 
subgrupos para discutir estratégias para aumentar o 
acesso às energias renováveis.   
 
Palestrantes: Betty Obbo (National Association of 
Professional Environmentalists, Uganda), Andrés 
Pirazzoli (Interamerican Association for 
Environmental Defense, EUA/México), Lori 
Pottinger (International Rivers, EUA), Daniel Ribeiro 
(Justiça Ambiental, Moçambique) 
 
A Água enquanto Direito Humano [Track 5: 
Direitos e Remediação] 
Estacionamento da Piscina (John Muir) 
 
Durante esta sessão, compartilhe suas idéias sobre 
como o movimento contra as barragens pode ou deve 
se aliar ao movimento de privatização da água para 
criar uma nova coalisão pela justiça hídrica.   
 
Palestrantes: Ercan Ayboga (Initiative to Keep 
Hasankeyf Alive, Turquia), Shripad Dharmadhikary 
(Manthan Resource Centre, Índia) 
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Sessão 5.1 
Terça-feira, 5 de outubro  
9:30am-11am 
 
Proteção de Rios e de Direitos: Padrões para 
Barragens 10 Anos depois da Comissão Mundial 
de Barragens (WCD) [Track 4: Padrões para 
Barragens e Financistas] 
Plaza (Doña Mago)                                                                          
 
Este painel e brainstorming irá discutir o 10º 
aniversário do relatório da WCD e como os 
princípios da WCD foram implementados na prática. 
Descubra como as comunidades e ONGs estão 
celebrando o aniversário com atividades nos 
diferentes países e discuta idéias para o futuro do 
trabalho sobre padrões para barragens, inclusive um 
novo dealogo globa sobre barragens  
  
Palestrantes: Gopal Siwakoti (Himalayan and 
Peninsular Hydro-Ecological Network-HYPHEN, 
Nepal), Liane Greeff (EcoDoc Africa, África do Sul), 
Betty Obbo (National Association of Professional 
Environmentalists, Uganda), Richard Twum (Volta 
Basin Development Foundation, Gana), Wang 
Yongchen (Green Earth Volunteers, China), Katy 
Yan e Peter Bosshard (International Rivers, EUA) 
 
Comunicação Eficaz: Como Inspirar à Ação 
[Track 3: Comunicação] 
Escola (Benito Juárez) 
 
Esta sessão de treinamento e brainstorming fornecerá 
informação e treinamento sobre as melhores formas 
de falar sobre uma campanha (reestruturação) e sobre 
como utilizar fotos, vídeos e novas mídias e 
narrativas para comunicar o necessário e obter a 
resposta desejada. Trabalharemos com a 
reestruturação de enunciados específicos às questões 
e aos projetos.  
 
Palestrantes: Berklee Lowrey-Evans, Lori Pottinger e 
Pianporn Deetes (International Rivers, 
EUA/Tailândia), Jornalistas mexicanos 
  
A Água no Mundo em Aquecimento [Track 2: 
Mudanças Climáticas e Gestão Hídrica] 
Campo esportivo (Nokós Emberas) 
 
Nesta sessão haverá uma apresentação sobre os 
impactos das mudanças climáticas sobre o 
desempenho e a segurança das barragens, sobre os 
ecossistemas aquáticos e sobre a gestão de recursos 
hídricos. Discutiremos também as implicações desses 
impactos sobre as campanhas contra as barragens e 
pela promoção de soluções.   
 

Palestrantes: Shripad Dharmadhikary (Manthan 
Resource Centre, Índia), Brian Richter (The Nature 
Conservancy, EUA) 
 
Desafios do Ativismo Em Estados Repressores 
[Track 1: Ativismo Eficaz] 
Glory Hill (Chief Kapika) 
Não haverá interpretação para espanhol disponível  
 
Nesta sessão haverá apresentações e 
compartilhamento de habilidades sobre como lidar 
com os desafios do combate às barragens e da 
proteção dos rios e das comunidades em Estados 
repressores. Muitas vezes, as comunidades 
necessitam de várias ferramentas e argumentos 
específicos para pressionar o governo no que diz 
respeito às políticas hídricas e de barragens que, ao 
mesmo tempo, garantam a segurança dos envolvidos. 
Serão abordados casos tanto de Estados 
absolutamente autoritários quanto de Estados 
oficialmente democráticos, mas que são, de fato, 
repressores.   
 
Palestrantes: Palestrantes discutirão Irã, Brasil, Índia, 
Uganda, e Turquia entre outros. 
 
Gestão Integrada de Bacias Hidrográficas [Track 
7: Proteção e Restauração dos Rios na Política e 
na Prática] 
Estacionamento da Piscina (John Muir) 
 
Este painel examinará como os modelos de gestão de 
bacias hídricas podem ser utilizados para promover a 
adequada gestão hídrica para todos e como estratégia 
eficaz para banir as barragens destrutivas. A Gestão 
Integrada de Recursos Hídricos (IWRM) é 
geralmente aceita como melhor prática internacional 
para gestão de bacias hídricas. As barragens 
destrutivas vão de encontro aos princípios chave do 
IWRM de planejamento e gestão participativa dos 
recursos hídricos para todos os usuários. O foco será 
dirigido para as lições aprendidas em campanhas 
contra barragens na China, Índia, Turquia e Austrália.  
 
Palestrantes: Latha Anantha (River Research Centre, 
Índia), Stephen Burgess (Mary River Catchment 
Coordinating Committee, Austrália), Grace Mang 
(International Rivers, EUA), Daniel Ribeiro (Justiça 
Ambiental, Moçambique), Yu Xiaogang (Green 
Watershed, China) 
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Sessão 5.2 
Terça-feira, 5 de outubro 
11:30am-1:30pm 
 
Reparação e Recuperação: Buscando justiça, 
Curando Comunidades Afetadas [Track 5: 
Direitos e Remediação] 
Plaza (Doña Mago)                                                                          
 
Os participantes desta sessão irão compartilhar 
experiências e explorar o significado e o processo de 
reparação depois da construção de uma barragem. 
Iremos identificar as lições chave, sugerir 
ferramentas úteis para a luta pela construção de 
espaços de proteção aos direitos, abordar o 
argumento da reparação, estabelecer e participar de 
um processo de negociação e assegurar a remediação 
significativa para as comunidades deslocadas por 
grandes barragens.   
 
Palestrantes: Monti Aguirre (International Rivers, 
EUA), Juan de Dios García (Asociación del 
Desarrollo Intregral de las Víctimas, Guatemala), 
Barbara Rose Johnston (Center for Political Ecology, 
EUA) 
 
Impactos a Juzante das Barragens & Mitigação 
[Track 7: Proteção e Restauração dos Rios na 
Política e na Prática] 
Escola (Benito Juárez) 
Não haverá interpretação para espanhol disponível  
 
Esta sessão fornecerá informações sobre os impactos 
a juzante das barragens, enfatizando os impactos 
ambientais e sociais interdependentes. Breves estudos 
de caso  irão ilustrar esses conceitos com relatos em 
primeira mão. Apresentaremos também algumas 
ferramentas e abordagens para mitigar os impactos a 
juzante, inclusive os fluxos ambientais. Será 
devotado um período de tempo significativo para 
discussão e participação do público.   
 
Palestrantes: Aimal Khan (Sungi Development 
Foundation, Paquistão), Brian Richter and Jeff 
Opperman (The Nature Conservancy, EUA), Neeraj 
Vagholikar (Kalpavriksh, Índia) 
 
Barragens e Comércio de Carbono: Influenciando 
o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e 
seus Desdobramentos  [Track 2: Mudanças 
Climáticas e Gestão Hídrica] 
Campo esportivo (Nokós Emberas) 
 
Durante esta sessão de treinamento, será abordada a 
história do MDC, sua ligação com as barragens, 
como influenciar no processo, a situação atual do 
sistema internacional de comércio de carbono e 

propostas para o futuro daos créditos de carbono 
globais.   
 
Palestrantes: Patrick McCully (International Rivers, 
EUA) 
 
Siga o Dinheiro: um Panorama dos Financistas de 
Barragens e Estratégias para Confronta-los 
[Track 4: Padrões para Barragens e Financistas] 
Glory Hill (Chief Kapika) 
 
Esta sessão informativa abordará o papel importante 
desempenhado pelos financistas nos projetos de 
barragem. Os ativistas precisam “seguir o dinheiro” e 
estabelecer como alvo os financistas para impedir os 
projetos destrutivos e mudar as regras mundiais para 
a construção de barragens. Esta sessão trará uma 
visão geral dos mais importantes financistas de 
barragens no mundo, a mudança dos seus papéis e 
estratégias para confrontá-los.  
 
Palestrantes: Ikal Angelei (Friends of Lake Turkana, 
Quênia), Peter Bosshard and Pianporn Deetes 
(International Rivers, EUA/Tailândia), Nick Hildyard 
(Cornerhouse, Reino Unido) 
 
Votos Locais, Mecanismos de Queixa e Outras 
Ferramentas para Combater as Barragens [Track 
5: Direitos e Remediação] 
Estacionamento da Piscina (John Muir) 
 
Esta sessão será o lugar para compartilhar estudos de 
caso globais e descobrir outras ferramentas para 
exercer pressão sobre os construtores de barragens, 
como mecanismos de adequação às normas 
(compliance), revisão jusicial e votação local para 
aprovar ao não as barragens propostas. Os tópicos 
abordados irão incluir o Cerro de Oro no México, a 
barragem Merowe no Sudão e muitos outros.  
 
Palestrantes: Rodolfo Chávez (Comunidades 
Opositores a La Presa La Parota, México), Claudia 
Gomez (Colectivo COA. México), Manana 
Kochladze (CEE Bankwatch Network, Geórgia), 
Marcos Ramírez (Fundación Guillermo Toriello, 
Guatemala), Fernanda Venzon (Environmental 
Defense Law Center, EUA/México) 
 
Eficiência: A Energia mais Verde [Track 6: 
Soluções Energéticas] 
Sala de vídeo  
Não haverá interpretação para espanhol disponível  
 
Esta sessão informativa terá vídeos com entrevistas 
com especialistas em eficiência energética, seguidos 
de um brainstorming sobre como defender as 
medidas de eficiência.  
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Palestrantes: Lori Pottinger (International Rivers, 
EUA) será o facilitador da discussão depois que os 
participantes assistirem os vídeos. 
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Sessão 5.3 
Terça-feira, 5 de outubro 
3pm-5pm 
 
Levantamento Eficaz de Recursos [Track 1: 
Ativismo Eficaz] 
Plaza (Doña Mago)                                                                          
 
Este painel discutirá métodos e melhores práticas 
para levantamento de recursos. Os tópicos discutidos 
incluirão levantamento de recursos junto à população 
e a escrita de propostas efetivas para possíveis 
patrocinadores. O painel será formado por oradores 
de fundações, de ONGs do Sul e do Norte e de 
movimentos  
 
Palestrantes: Karolo Aparicio e Aviva Imhof 
(International Rivers, EUA), Gustavo Castro (Otros 
Mundos, México), Theodorus Chronopoulos (Sigrid 
Rausing Trust, Reino Unido), Richard Twum (Volta 
Basin Development Foundation, Gana) 
 
As Novas Construtoras Mundiais de Barragens 
[Track 4: Padrões para Barragens e Financistas] 
Escola (Benito Juárez) 
A interpretação inglês/espanhol será determinada no 
local  
 
Nesta sessão será traçado um panorama breve das 
novas construtoras de barragens e financistas da 
China, da Índia, do Brasil e da Tailândia, que estão, 
cada vez mais, dominando o setor hidrelétrico 
mundial. Discutiremos em pequenos subgrupos quem 
esses atores são e como os movimentos podem reagir 
e desenvolver estratégias com relação a essas novas 
construtoras, o Banco Mundial e outros atores. Se 
recomenda que os participantes também estejam 
presentes a sessão anterior “Siga o Dinheiro”.  
 
Líderes dos subgrupos de discussão: Peter Bosshard, 
Grace Mang, Samir Mehta, Pianporn Deetes e Brent 
Millikan (International Rivers, 
EUA/Índia/Tailândia/Brasil), Nick Hildyard 
(Cornerhouse, Reino Unido), Yuki Tanabe (Japan 
Center for a Sustainable Environment and Society, 
Japão), Eri Watanabe (Friends of the Earth Japan, 

Japão), Aynabat Yaylymova (Bank Information 
Center, EUA) 
 
Soluções Hídricas nas Comunidades [Track 2: 
Mudanças Climáticas e Gestão Hídrica] 
Campo esportivo (Nokós Emberas) 
 
Este painel abordará tópicos como conservação de 
água nas cidades, coleta de água da chuva, estratégias 
de manejo de enchentes, projetos de fornecimento de 
água em pequena escala para áreas rurais, 
desalinizacão e reciclagem e restauração de bacias 
hidrográficas.   
 
Palestrantes: Jeff Opperman (The Nature 
Conservancy, EUA), Glenda Pickersgill (Save the 
Mary River Coordinating Group, Austrália) 
 
Mulheres, Rios e Barragens [Track 1: Ativismo 
Eficaz] 
Glory Hill (Chief Kapika) 
 
Nesse circulo de compartilhamento restrito às 
mulheres, se compartilharão experiências de conexão 
com os rios e de como e por que decidiram entrar 
para o movimento de proteção de rios e comunidades 
contra as grandes barragens. Discutiremos os 
impactos das barragens sobre famílias e 
comunidades.   
 
Tomando o Rio de volta: Remoção de Barragens, 
Reoperação e Restauração dos Rios [Track 7: 
Proteção e Restauração dos Rios na Política e na 
Prática] 
Estacionamento da Piscina (John Muir) 
 
No início desta sessão haverá um  painel seguido por 
discussão de experiências e estratégias sobre 
desativação de barragens e outras oportunidades para 
restauração dos rios.   
 
Palestrantes: Ercan Ayboga (Initiative to Keep 
Hasankeyf Alive, Turquia), Stephen Burgess (Mary 
River Catchment Coordinating Committee, 
Austrália), Daniel Ribeiro (Justiça Ambiental, 
Moçambique) 
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Excursões de Campo  
 

 
 
1. Barragem La Yesca : Promessas quebradas 
(tempo de viagem, 3 horas cada trecho) 
A barragem La  Yesca  é um dos projetos 
hidrelétricos maiores e de mais destaque no México. 
A Comissão Federal de Eletricidade (CFE) decidiu 
despejar a população afetada que residia em Llano de 
las Velas, sem ao menos consulta-los. A CFE ignorou 
as exigências feitas pela comunidade que diziam 
respeito ao preço justo pela terra e não implementou 
os projetos de indenização que haviam sido 
prometidos. As comunidades afetadas estão 
negociando uma indenização justa. Muitas 
populações afetadas estão exigindo que o projeto seja 
interrompido até que o Rio Santiago, um dos mais 
poluídos do país, seja despoluído. O projeto está 
quase 12% completo e inundaria cerca de 3500 
hectares.  
 
O início da excursão talvez inclua uma visita à 
Arroyo La Tuba, na municipalidade de Tequila, 
Jalisco. Este é o local onde as fábricas de tequila 
(bebida alcoólica tradicional mexicana) descarregam 
seus resíduos sem tratamento. Em seguida, o grupo 
seguirá para um local para observar a construção da 
Barragem La Yesca. O grupo então seguirá para 
Hostotipaquillo para participar de uma reunião com 
os membros da comunidade que foram afetados pelo 
projeto. Se possível, os participantes também se 
reunirão com moradores afetados por outras 
barragens hidrelétricas construídas neste rio.  
 
Maiores informações: 
http://www.jornada.unam.mx/2010/05/08/index.php?
section=economia&article=021a1eco 
http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/r
epresas.html 
 
2. Rio Santiago: Uma expedição em um rio 
morto  

(tempo de viagem, 2 horas em cada trecho)  
A barragem do Rio Santiago desencadeou um nível 
de desenvolvimento industrial que destruiu a vida do 
rio. No passado, as populações de El Salto e 
Juanacatlan se beneficiavam da água limpa do rio e 
frequentavam a cachoeira El Alto nos horários de 
lazer. Agora, a cachoeira El Alto possui pouca água. 
A água está repleta de águas residuais industriais e 
residenciais da região metropolitana de Guadalajara. 
Ela possui altos níveis de herbicidas, inseticidas e 
fertilizantes químicos. A água pútrida tem um odor 
repulsivo que afeta os moradores e visitantes 
permanentemente, causando dores de cabeça e 
ardência nos olhos. Além disso, as crianças que 
brincam à beira do rio sofrem de alergias 
dermatológicas e doenças respiratórias. Essa situação 
causou problemas de saúde crônicos nas 
comunidades locais. Até o momento, as autoridades 
se recusam a reconhecer a crise na área da saúde e no 
ambiente.   
 

 
 
Como reação, as organizações locais e os jovens 
estão lutando pela restauração do rio. Eles estão 
trabalhando para aumentar a conscientização local e 
forçar as autoridades a tomarem providências. Esta 
excursão levará os participantes para uma caminhada 
em uma das áreas mais impactadas da bacia para 
experimentarem o que os membros das comunidades 
de El Salto e Juanacatlan passam todos os dias e os 
esforços que têm feito para melhorar a situação.  
 
Maiores informações: 
http://www.aldeah.org/es/mexico-salto-vida 
 
3. Barragem Arcediano e a Exposição Água, 
Rios e Pessoas  
(tempo de viagem, 2 horas cada trecho) 
Em 2001, o governo estadual de Jalisco propôs a 
construção da Barragem Arcediano no Rio Santiago, 
um dos mais poluídos do país. A barragem foi 
construída para fornecimento de água apesar do rio já 
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estar poluído por resíduos industriais e municipais. 
Esta ação absurda veio de um governo que não 
conseguiu resolver os problemas graves de gestão 
hídrica em Guadalajara, a segunda maior cidade do 
México. O governo despejou 25 famílias em 2003 
por causa do projeto e destruiu suas casas. Todos, 
exceto a Dona Maria Guadalupe Lara Lara e sua 
família, que se recusou a vender a casa e iniciou uma 
grande luta contra a construção da barragem. Em 
2009, as autoridades finalmente cancelaram o 
projeto, concluindo que as condições geográficas 
tornavam o projeto inviável economicamente. Os 
membros da comunidade estão lutando por uma 
indenização.  

 
 
Os participantes do Rios para a Vida 3 serão 
acompanhados por Dona Maria Guadalupe Lara Lara 
e visitarão o Cânion Huentitan-Oblates. 
Depois os participantes visitarão a Exposição "Água, 
Rios e Pessoas”, instalada no centro histórico de 
Guadalajara. Esta exposição mostra o lado humano 
dos conflitos globais por água – grandes barragens e 
deslocamento maciço de populações, violação dos 
direitos humanos, violência, degradação do 
ecossistema e pobreza. A exposição também destaca 
as vitórias sobre as barragens e soluções reais para 
suprir as necessidades energéticas e hídricas das 
populações. Um fórum público será instalado com a 
Coletiva de Grupos de Cidadãos pela Água e o 
Movimento Mexicano das Populações Atingidas 
pelas Barragens. O fórum discutirá questões hídricas 
essenciais que estas populações têm experimentado e 
estratégias de ação.  
 
Maiores informações: 
http://www.aguariosypueblos.org/ 
http://www.internationalrivers.org/en/node/1941 
 
4. A Barragem El Zapotillo  
(tempo de viagem, 1 hora cada trecho) 
A proposta da Barragem El Zapotillo seria de 
fornecer água potável à cidade de León, Guanajuato, 
transferindo o Rio Verde aos 14 municípios em Altos 
de Jalisco e à cidade de Guadalajara. Apesar das 
questões regulatórias, da forte oposição das 

comunidades locais e da existência de alternativas, as 
autoridades federais e estaduais não suspenderam o 
projeto. A Comissão de Direitos Humanos de Jalisco 
intruiu as autoridades a suspenderem o projeto. As 
comunidades de Temacapulín, Acasico e Palmarejo 
receberam apoio de organizações nacionais e 
internacionais, da mídia, de cidadãos e  de 
acadêmicos. Contudo, apesar dos argumentos sociais, 
ambientais, econômicos e legais, a obra para 
construção da barragem de 105 metros continua.  

 
 
Nesta excursão visitaremos a Barragem El Zapotillo 
para participarmos de uma ação para exigir que os 
direitos da população afetada sejam respeitados. Esta 
ação será realizada de forma a não por em risco a 
segurança dos participantes da excursão. Finalmente, 
os participantes seguirão para Talicoyunque, onde as 
autoridades da Comissão Estadual de Água estão 
construindo um centro de realocação para pessoas 
que foram deslocadas. Seguiremos logo depois para a 
Barragem El Salto, que foi construída há 16 anos 
para fornecer recursos hidrícos para a população 
apesar de nenhuma gota d’água ter sido retirada 
desde então. Os participantes também poderão visitar 
a Barragem La Zurda.  
 
Maiores informações: 
http://www.temacapulin.com.mx 
http://www.temacajalisco.com 
 
5. Caminhada na natureza na região de 
Temacapulín  
(tempo de viagem, 30 minutos cada trecho) 
Temacapulín é um tesouro escondido na região 
montanhosa de Jalisco. A cidade é cercada de 
montanhas, rios, córregos e cachoeiras. Esta excursão 
inclui uma caminhada tranquila pelas áreas 
circunvizinhas da região de Temacapulín, incluindo o 
lindo e ameaçado Rio Verde. Visitaremos a reserva 
natural Colomos, onde se localizam a fonte das águas 
de Temaca e uma grande variedade de fauna e flora. 
Os guias locais discutirão a história da região e o uso 
específico de seus materiais naturais.
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Temacapulín: Lutando para Defender nosso Patrimônio 
 
A população de Temacapulín possui uma história de resistência e ativismo. Hoje estamos novamente nos 
levantando contra a Barragem Zapotillo, projeto hídrico promovido pelo governo mexicano. 
  
Temacapulín (também conhecida como Temaca) tem aproximadamente 800 habitantes. Situada na região 
montanhosa do estado de Jalisco, a cidade possui antigas casas de banhos termais, muitos prédios 
históricos e uma ampla beleza natural, com montanhas e o Rio Verde ao redor.   
 
Há muitos prédios históricos importantes, como as casas reais, a Basilica de los Remedios (250 anos de 
idade) e os Templos Flamacordis e da Virgem do Rosário. O templo da cidade, dedicado à nossa Senhora 
dos Remédios, foi construído em 1759.  
 
Os habitantes da região pertenciam à tribo Tecuexe. Arqueólogos afirmam que os assentamentos 
indígenas em Temacapulín são do sétimo século a.C. Ainda é possível encontrar remanescentes de 
culturas pré-hispânicas que habitaram nessa região, incluindo cavernas, petróglifos, fragmentos de potes e 
pontas de flecha. Alguns destes remanescentes estão em exibição no museu da comunidade.  
 
A “conquista” de  Temacapulín ocorreu no ano 1530, quando, no caminho para conquistar o Reino de 
Tonalá, o capitão espanhol Nuño Beltrán de Guzmán enviou um exército para explorar e conquistar a 
região. Em 1541, a população de Temacapulín se envolveu ativamente na ampla insurgência indígena, 
chamada de Guerra de Mixtón, que foi a primeira revolta da população nativa do continente após a 
invasão espanhola.  
 
Atualmente há poucos residentes permanentes em Temacapulín por causa da alta taxa de migração para 
os EUA. Contudo, muitos dos chamados “filhos ausentes” ainda estão ligado à esta terra, particularmente 
neste período de grande risco à sua comunidade. As construções coloniais, o Rio Verde, os banhos 
termais, as cachoeiras durante a época das chuvas, a paisagem singular e a hospitalidade do povo 
transformaram o local num destino de turismo regional a partir dos anos 90. Isso fez com que o povo 
cresse no desenvolvimento comunitário da população de Temacapulín e deu a alguns a possibilidade de 
sonhar com o retorno ao lar que tanto anseiam. Contudo, os moradores da cidade têm experimentado 
angústia, ansiedade e exercitado a coragem por causa da ameaça da construção da barragem, anunciada 
em 2005. Isso os forçou a continuar forjando a sua história de resistência e dignidade que não vai vacilar 
apesar dos ataques de um governo que está determinado a construir a inviável Barragem Zapotillo. 
  
Este ano o México está celebrando seu bicentenário de independência da Coroa Espanhola. Também 
estamos celebrando o centenário de nossa 
revolução, que foi marcada pelo movimento 
campesino que lutou sob o lema “Terra e 
Liberdade”. Nosso encontro será repleto destas 
comemorações e da luta de uma comunidade que 
defende seu território, cultura e dignidade com 
orgulho apesar dos interesses do grande capital.  
 
Maiores informações: 
www.salvemostemaca.com 
www.temacajalisco.com 
www.riosparalavida3.org 
www.redlac.org 
www.imdec.net
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A Luta Contra a Barragem Zapotillo  
 
Temacapulín, Acasico e Palmarejo são pequenas cidades que ficam próximas ao Río Verde. Além dos 
laços comuns por causa da localização, da língua e da cultura, todas enfrentarão a ameaça de 
inundação se a Barragem El Zapotillo for construída. Mas a população tem lutado. 
 
Mais de 1.000 residentes permanentes terão que ser realocados se as cidades forem inundadas. 
Quando soma-se a população sazonal migrante, este número chega a 3000 pessoas. No encontro em 
maio de 2008, o Governador Emilio González Márquez afirmou que se 50% + 1 dos residentes não 
fossem a favor da barragem ela não seria construída. E 90% das populações combinadas são contra a 
Barragem El Zapotillo. Apesar de existir uma gravação desta promessa, o Governador não cumpriu 
sua palavra e os planos de construção estão avançando.  
 
A luta contra a barragem em Temacapulín é semelhante à enfrentada por muitas comunidades em 
todo o mundo. Temos lutado por nossa sobrevivência desde 2005, quando o governo do México e o 
estado de Jalisco começaram a pressionar pela construção da barragem, ignorando os desejos dos 
moradores daquele território. Temacapulín é uma cidade imersa na história e demonstrou uma 
resistência pacífica; não permitiremos que nossos direitos sejam vencidos pela impunidade.  
 
Em nossa luta contra a barragem e por nossas vidas, estamos usando a razão, a solidariedade, a fé e a 
esperança contra um governo opressor que usa intimidação, mentiras, pressão e assédio para tentar 
nos privar de nossas terras – terras herdadas por nossos ancestrais. Este evento soma forças com o 
movimento local mas também busca conscientizar as pessoas da necessidade de regular a forma como 
os governos do sul estão pressionando em favor de enormes e destrutivos projetos de infra-estrutura. 
 
Este projeto teve muitas irregularidades, começando pela falta de permissão adequada das autoridades 
locais ou do Instituto Nacional de Antropologia e História para o uso correto da terra. As autoridades 
responsáveis ainda não visitaram, informaram nem consultaram as comunidades afetadas. Além de 
múltiplas mobilizações e ações, nossa comunidade buscou dialogar com os três níveis do governo, 
sem sucesso.    
 
Apesar disto, a construção do projeto se iniciou em março de 2010. No início do ano, a Comissão 
Estadual de Direitos Humanos de Jalisco solicitou o cancelamento da obra e uma análise das 
alternativas à barragem, mas ao invés de atender à solicitação, o governo do estado decidiu pressionar 
ainda mais os moradores, recorrendo inclusive a ameaças diretas. Agora estamos realizando uma 
campanha internacional, “Os olhos do mundo estão sobre TEMACA”, para pressionar ainda mais o 
governo mexicano a interromper o projeto. 
 
Altura da barragem: 105 metros (344 pés) 
Tamanho do reservatório: 3.800 hectares; 
912 milhões de metros cúbicos de água 
Custo estimado: 10,5 bilhões de pesos (US$ 
813 milhões) 
Beneficiários: Industrial León Guanajuato e 
14 municípios da região montanhosa de 
Jalisco e da cidade de Guadalajara. 
Alternativas:  Gestão de água integrada para 
as cidades de León e Guadalajara pois há 
40% de desperdício em suas redes de 
suprimento.  
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Frases Úteis em Espanhol 
 

Greetings 

 Oi! ¡Hola! 

 Bom dia! ¡Buenos días! 

 Boa noite! ¡Buenas noches! 

 Tudo bem? ¿Cómo está? 

 Tudo bem. Bien. 

 Tudo ótimo! Muy bien. 

 Mais ou menos. Más o menos. 

 Como você se chama? ¿Cómo se llama? 

 Meu nome é… Me llamo ….. 

 Muito prazer. Mucho gusto. 

 Tchau. Adiós. 

 Onde você mora? ¿Dónde vive? 

 Moro em Madrid.  Vivo en Madrid. 

 Foi muito agradável. Tuve un tiempo agradable. 
 

Directions 
 

 Onde? ¿Dónde? 

 Com licença, onde fica…? ¿Disculpe, dónde está…? 

 Onde é o banheiro? ¿Dónde está el baño? 

 Siga em frente. Siga recto. (Siga derecho.) 

 Vire à direita. Vaya a la derecha. 

Vire à esquerda. Vaya a la izquierda. 

 Volte. Vuelva. 
 

Basic Phrases 

 Está uma delícia! ¡Está riquísima! 

É bonito(a). Está bonita. 

A comida é apimentada. La comida pica mucho. 

Sou vegetariano(a) Soy vegetariano. 

Não como carne de porco. No como puerco. 
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Água 

Obrigado(a) 

Agua 

Gracias. 

 De nada. De nada. 

 Por favor. Por favor. 

 Sim. Sí. 

 Não. No. 

 Com licença. Con permiso. 

 Desculpa. Lo siento. 

 Não entendi. No entiendo. 

 Você pode me ajudar? ¿Me podría ayudar? 

Rios para a vida, não para a 

morte. 

Ríos para la vida, no para la 

muerte. 

  
 
 
 
 
 

 


