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PRÉMIO DE ACTIVISMO ONLINE DA DEUTSCHE WELLE

Campanha «Água é de todos»
nomeada para o The Bobs
A campanha "Água é de todos" é o candidato da língua portuguesa para
concorrer ao prémio The Bobs, o concurso internacional de activismo
online da Deutsche Welle, na categoria de Melhor Activismo Social. A
votação, online, decorre até 7 de Maio, data em que serão anunciados
oficialmente os vencedores.
A Campanha «Água é de todos» é hoje um espaço incontornável em defesa da água
pública. Em 28 de Fevereiro de 2013, entregou uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos na
Assembleia da República, apoiada por mais 40 mil pessoas, em defesa do direito à água e
da gestão pública, contra a privatização.
A nomeação para um dos prémios mais importantes da blogosfera, premeia o trabalho das
mais de 150 organizações e das centenas de activistas que apoiam e integram a
campanha, movimento que continua a ganhar expressão na sociedade portuguesa e no
plano internacional.
Ao The Bobs 2013 chegaram mais de 4200 candidatos, nas 34 categorias e 14 línguas do
concurso. O júri, composto por 15 pessoas, seleccionou um total de 364 candidatos que
disputarão a fase final. O resultado é uma mistura de projectos que reflectem o
envolvimento da sociedade civil em todo o mundo.
A «Água é de todos» foi indicada pela jurada Rosana Hermann, vencedora em 2008 do
prémio Melhor Blog em Português, concorre com outros 13 projectos de diferentes
espaços linguísticos.

A votação decorrerá até 7 de Maio de 2013, através da votação online, no sítio do The Bobs
https://thebobs.com/portugues/; Categoria Melhor Activismo Social:
https://thebobs.com/portugues/category/2013/best-social-activism-2013/
A decisão do júri do The Bobs que reunirá nos dias 4 e 5 de Maio em Berlim, será anunciada
oficialmente no dia 7. Os vencedores dos Prémios do Júri receberão o prémio numa
cerimónia solene a realizar durante o Global Media Fórum da Deutsche Welle, em Bona, no
dia 18 de Junho de 2013.
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