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DESDE 1991 SOU UMA PLANTADORA DE ARVORES E 

ÁGUA VOLUNTARIA SOCIAL 

BPW INTERNACIONAL 



CRIAMOS EM 2017 Projeto:

“PLANTE ÁGUA”

ACADEMIA DE FORMACAO DE 

EMBASSADORAS DA ÁGUA

CONECTADAS ODS 5 E 6



JA CAPACITADAS 158 EMBAIXADORAS em 5 ACADEMIAS



8ºWorld Water Forum 2018 Brasilia “Projeto :PLANTE ÁGUA  



LAURE

L

2018 em Brasília, durante 8º Fórum Mundial da Água, 

implantamos Academia certificamos 94 mulheres de 7 

países. No Fórum a Voz do Cidadãos na seleção de 

melhor filme de 4 minutos,concorremos com 122 países e 

ganhamos Award

Recebemos o prêmio do Ministério do Meio Ambiente da República 

da Coreia



Princípio 3 da Declaração de Dublin):

A mulher fortalecendo a condição social de quem, por orientação cultural 

e subjetividade individual, está posicionada de maneira mais estratégica 

para zelar pelas novas gerações. (NOGUEIRA, 2009). "As mulheres têm 

um papel fundamental na administração, gestão e proteção dos recursos 

hídricos; 

A sensibilização formação e capacitação de mulheres para serem 

multiplicadoras para atuação nas diversas instâncias nacionais  e 

internacionais da gestão de recursos hídricos para a construção de uma 

gestão mais integrada e efetiva e garantindo assim o direito humano à água 

limpa e segura e ao saneamento conforme declarado pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 2010.



• O projeto conscientização mobilizar a população de 

mulheres de organizações locais e regionais, global

pretende servir de modelo a ser lançado em 

campanha nacional de adesão, posteriormente o 

número de academias/oficinas no Brasil e no 

mundo.Se expandir e mais mulheres estarão 

capacitadas como Embaixadoras da Água.

• Visando  o aumento de pessoas atuantes em ações 

cidadãs, para o consumo sustentável de água, 

preservação de matas nascentes ciliares que 

protegem rios, lagos e outros corpos d’água





Assegurar a 
disponibilidade e 
gestão sustentável da 
água e saneamento 
para todos.



PROJETO:

“PLANTE ÁGUA”
ACADEMIA DE 
FORMAÇÃO DE

EMBAIXADORAS DA 
ÁGUA

Etapa II – Consolidação e Expansão para América Latina



A Humanidades necessita Reestabelecer a 

conexao com a  Natureza



Etapa II – Consolidação e Expansão para América Latina

Projeto: "PLANTE WATER“  ACADEMY OF TRAINING WATER AMBASSADORS



CAPACIDADE DE  OLHAR TRANS - FORMANDO A REALIDADE



Juntos somos mais fortes!

Por isso podemos ser a mudança.

Vamos trabalhar como um time que educa e cria o 

futuro. 

É a nossa hora de protagonizar 

um novo tempo de empatia, 

cuidado com a água e com a humanidade. 

Contamos com você para o sucesso dessa 

história!!! 



PASSO A PASSO



E agora?



Consolidação da rede de 
Embaixadoras da Água

Programa continuado de formação e de 
incentivo a ações.

META 1:  

• Formação do 
Grupo de Líderes

• Oficinas de 
reciclagem



novas embaixadoras, no 
Brasil e América Latina

No MUNDO

META 2:  
Academia de Formação



métodos de capacitação de mulheres para que essas 
sejam multiplicadoras e disseminadoras de ações 

sustentáveis para preservação dos recursos hídricos

META 3 : 
Programa webnar



material orientativo formativo

META 4:  
Guia Formação Academia



Incentivar e fortalecer a importância da atuação das Embaixadoras da Água para 
a propagação de ações sustentáveis;

META 5:
FORUM Embaixadoras

META 6:
PORTAL da Rede de Embaixadoras



META 6:
PORTAL da Rede de Embaixadoras



Consolidação 
da rede de 

Embaixadoras 
da Água

Programa continuado de 
formação e de incentivo a ações.

novas embaixadoras, no Brasil 
e América Latina.

material orientativo formativo

métodos de capacitação de 
mulheres para que essas sejam 

multiplicadoras e disseminadoras 
de ações sustentáveis para 
preservação dos recursos 

hídricos

Incentivar e fortalecer a 
importância da atuação 

das Embaixadoras da 
Água para a propagação 
de ações sustentáveis;



Plantando confiança no futuro!

YARA BLOCHTEIN
yara.blochtein@gmail.com

WhatsApp +55 51 999-7777-16 

https://vimeo.com/247944856/3a95acc5b4

mailto:yara.blochtein@gmail.com
https://vimeo.com/247944856/3a95acc5b4


REALIZACAO DE 

ENVOLVIMENTO ALCANÇADO 

RESULTADO ALCANÇADO 

SOCIAL




