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3.1 A CANDIDATURA
 THE CANDIDACY

A proposta brasileira para sediar a oitava 
edição do Fórum Mundial da Água foi 
apresentada em 2013. Capital do país 
e Patrimônio Cultural da Humanidade 
pela Unesco, Brasília foi escolhida como 
cidade-sede amparada pelas seguintes 
razões: i) sua importância política e suas 
características urbanísticas, sociais e 
culturais; ii) sua localização no berço de três 
das maiores bacias hidrográficas do Brasil; 
e iii) por atender a todos os requisitos 
em termos logísticos e operacionais para 
realizar um evento com as características 
do Fórum Mundial da Água.

Foram demonstradas vantagens 
comparativas do país no cenário global, tais 
como seu potencial hídrico, um fortalecido 
cenário técnico, institucional e legal afeto ao 
setor de recursos hídricos e um ineditismo 
extremamente favorável em tempos de 
globalização, tendo em vista a primeira 
vez da realização do evento no Hemisfério 
Sul, sinalizando, desta forma, uma 
alternância política e um reconhecimento ao 
fortalecimento e participação de países em 
desenvolvimento em discussões de âmbito 
global, notadamente no que se refere ao 
uso dos recursos hídricos. 

Nossa proposta inovadora teve como tema 
central “Compartilhando Água”, sugerindo 
“compartilhar água” no contexto técnico, 
político e institucional, compartilhando 
ideias entre a sociedade civil, 
compartilhando boas práticas e soluções, 
compartilhando benefícios para a utilização 
da água e, de forma mais geral e ampla, 
compartilhar ações entre as nações.

Brazil’s offer to host the 8th edition of the 
World Water Forum was made in 2013. 
Brasilia, the country’s capital, listed by 
UNESCO as a World Cultural Heritage, was 
chosen as the host city for the following 
reasons: (i) its political importance and 
urbanistic, social, and cultural characteristics; 
(ii) its location in the cradle of three of 
Brazil’s major catchment basins; and (iii) 
fulfillment of all the logistic and operational 
requirements for an event such as the World 
Water Forum.

The country demonstrated comparative 
advantages vis-à-vis the global scenario, 
such as its water resources potential, its 
enhanced technical, institutional and legal 
environment related to water resources, as 
well as an extremely favorable innovation 
in times of globalization, as this would be 
the first time the event would be held in the 
Southern Hemisphere. This alone indicated a 
political alternation and a recognition of the 
strengthening and participation of developing 
countries in global discussions, particularly 
with regards to water resources.

The central theme of our innovative 
proposal was “Sharing Water,” which 
suggested “sharing water” in a technical, 
political, and institutional context, sharing 
ideas in civil society, sharing good practices 
and solutions, sharing benefits for water 
use, and in a more general, broader way, 
sharing actions among nations.

The commitment on the part of the 
governments of Brazil and of Brasilia to 
host the Forum’s 8th edition was stressed 
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O engajamento do governo do Brasil 
e de Brasília em sediar a oitava edição 
do Fórum foi reforçado como ponto 
importante da candidatura. Ofícios da 
Presidência da República Federativa do 
Brasil, do Ministério do Meio Ambiente, 
do Governo do Distrito Federal foram 
encaminhados ao Conselho Mundial da 
Água, ressaltando o potencial do país 
e da cidade para sediar o evento e os 
ganhos para o cenário institucional global 
em realizar a primeira edição do Fórum 
Mundial da Água no Hemisfério Sul.

A proposta de realização do 8º Fórum 
Mundial da Água no Brasil, em 2018, foi 
aprovada em maio de 2013. Oficialmente, 
começaram ali os preparativos para a 
realização do maior Fórum Mundial da 
Água de todos os tempos.

as a significant support for the candidacy. 
Official letters from the Federative Republic 
of Brazil President’s Office, the Ministry of 
the Environment, and the Federal District 
Government were sent to the World Water 
Council, stressing the country’s and the city’s 
potential for hosting the event and the global 
institutional gains to be derived from holding 
the first edition of the World Water Forum in 
the Southern Hemisphere.

The proposal for the realization of the 8th 
World Water Forum in Brazil in 2018 was 
approved in 2013. Officially, right there 
began the preparations for the realization of 
the largest World Water Forum of all times.

3.2 ESCOLHA DA LOGOMARCA

A marca foi concebida considerando a 
combinação de cinco elementos básicos 
representando o tempo, a localização, 
a água, a sustentabilidade e o numeral 
relativo à edição do evento.

 CHOOSING THE LOGO

The 8th Forum logo.A Logomarca do 8º Fórum.

The logo was designed taking into 
consideration a combination of five basic 
elements: time, location, water, sustainability, 
and the number of the event’s edition.
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Time was graphically represented by two 
symmetrical, mirrored figures forming an 
hourglass, pointing to the need and the 
urgency of acting, deciding, sharing.

The second element is the location of the 
event, which is represented by the map of the 
South American continent against a green 
background in the upper part of the logo.

The graphic representation of water is a 
water drop against a blue background, in the 
lower part of the logo.

The symmetrical green and blue fields stand 
for environment and water sustainability, two 
elements essential to life in our planet. 

The fifth and last element refers to 
the number eight, represented by the 
combination of the two external elements, 
indicating the event’s 8th edition.

O elemento tempo, representado 
graficamente pelas duas figuras simétricas 
e espelhadas que formam uma ampulheta, 
remetendo para a necessidade e a 
premência de agir, decidir, compartilhar.

O segundo elemento, local da realização 
do evento, é representado pelo mapa 
do continente sul-americano vazado no 
centro do grafismo verde, posicionado na 
parte superior da marca.

A representação gráfica do elemento água 
se dá pela figura da gota d’água vazada no 
centro do grafismo azul, posicionada na 
parte inferior da marca.

A representação conjunta do verde e do azul 
traduz, em sua simetria, a sustentabilidade 
entre o meio ambiente e a água, elementos 
essenciais à vida no nosso planeta.

Por fim, o quinto elemento faz referência ao 
numeral 8, graficamente representado pela 
combinação dos dois elementos externos, 
que representa oitava edição do evento.

SAIBA MAIS
LEARN MORE

Brasília/DF/BRASIL
Banco de imagens GDF
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3.3 EVENTOS PREPARATÓRIOS OFICIAIS

a. Kick-Off Meeting

A Reunião de “Kick-Off” foi a primeira 
reunião oficial do processo de preparação 
do Fórum e aconteceu em Brasília, no 
período de 27 a 29 de junho de 2016. 
Funcionando como a inauguração 
oficial do 8º Fórum, proporcionou 
uma abordagem inicial dos assuntos a 
serem discutidos no evento com base 
em discussões interativas, além de ter 
representado o primeiro processo de 
consulta às partes interessadas.

O “Kick-Off” contou com a participação 
de mais de 700 especialistas em recursos 
hídricos e representantes do alto 
escalão, incluindo aproximadamente 100 
participantes internacionais de 60 países. 

Os números do evento já demonstravam 
o imenso interesse e expectativas das 
pessoas na América do Sul com relação 
ao Fórum de 2018. Todos os países da 
América do Sul e quase todos os da 
América Latina (16 de 20) se fizeram 
presentes. Quanto à participação de 
instituições, os números gerais mostram 
que o setor público representou 42%, a 
sociedade civil, 30%, a iniciativa privada, 
13%, profissionais acadêmicos, 7%, e o 
setor financeiro, 6%. Esse fato demonstra 
a presença global de todos os setores e, 
portanto, uma cooperação e comunicação 
valiosas e amplas.

 OFFICIAL PREPARATORY EVENTS

a. Kick-Off Meeting

The Kick-Off Meeting was the first 
official meeting that began the Forum’s 
preparation. It was held in Brasilia, 27-29 
June 2016. The 8th Forum official launching 
allowed an initial approach to the issues 
to be discussed at the event, based on 
interactive discussions. It was also the first 
process of consultation to the stakeholders.

That Kick-Off Meeting had the 
participation of more than 700 water 
resources specialists and high echelon 
representatives, including approximately 
100 participants from 60 countries.

Those figures already showed the enormous 
interest and expectations of people in South  
 America in respect of the 2018 Forum. 
All South American and nearly all Latin 
American countries (16 out of 20) attended. 
As to the participation of institutions, the 
figures indicated the following: public sector, 
42%; civil society, 30%; private sector, 
13%; academia professionals, 7%; and the 
financial sector, 6%. This showed that all 
sectors attended, an indication of invaluable, 
extensive cooperation and communication.

SAIBA MAIS
LEARN MORE
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42% 7% 30%

6%13%

PUBLIC SECTOR

ACADEMIA PROFESSIONALS
CIVIL SOCIETY

FINANCIAL SECTORPRIVATE SECTOR

FIGURES OF KICK-OFF MEETING

SETOR PÚBLICO PROFISSIONAIS  
ACADÊMICOS

SOCIEDADE CIVIL

SETOR FINANCEIROINICIATIVA PRIVADA

NÚMEROS DA REUNIÃO DE KICK-OFF MEETING

Números Gerais
General Numbers
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b. 2ª Reunião de Consulta a Partes 
Interessadas

Realizada durante os dias 26 e 27 de 
abril de 2017, em Brasília, a 2ª Reunião 
de Consulta a Partes Interessadas 
correspondeu ao segundo marco do 
processo preparatório do 8º Fórum 
Mundial da Água, e teve por objetivo ouvir 
as partes interessadas e receber subsídios 
e contribuições para a definição da 
programação do 8º Fórum.

O evento contou com a participação 
de cerca de 800 pessoas de 51 países, 
representando diferentes setores e 
instituições com interesse na temática de 
recursos hídricos, e permitiu às Comissões 
dos Processos do Fórum obterem 
contribuições visando aprimorar suas 
ações e adaptar suas estratégias. 

Neste 2º evento preparatório oficial, a 
organização teve a iniciativa de envolver 
o trabalho de 59 voluntários, sendo 35 
do Centro Internacional de Línguas do 
GDF para o atendimento bilíngue, 10 
de uma cooperativa de catadores de 
resíduos sólidos recicláveis e 14 alunos 
da UnB que trabalharam na relatoria do 
evento. O apoio do voluntariado foi muito 
importante e o modelo foi replicado de 
forma ampliada durante o 8º Fórum.

b. Second Stakeholders Consultation 
Meeting

The Second Stakeholders Consultation 
Meeting, held in Brasilia, 26-27 April 2017, 
was the second milestone in the 8th Forum 
preparatory process. Its purpose was to listen 
to the stakeholders and obtain inputs and 
contributions for the definition of the  
8th Forum program.

The meeting had the participation of about 
800 people from 51 countries, representing 
different sectors and institutions interested in 
the water resources theme. At that time, the 
Process Commissions garnered contributions 
aimed at fine-tuning their actions and 
adapting their strategies.

For this second official preparatory event, 
the organizers took the initiative of securing 
the work of 59 volunteers: 35 from the GDF 
Interschool Languages Center for bilingual 
service; 10 from a cooperative of waste 
pickers of recyclable solid residues; and 14 
University of Brasilia (UnB) students to work 
as rapporteurs at the event. These volunteers 
proved very valuable, and the model was 
replicated in an expanded form during  
the 8th Forum.

SAIBA MAIS
LEARN MORE
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800 51 

59 

35 10 14

PEOPLECOUNTRIES

VOLUNTEERS

FIGURES OF THE SECOND STAKEHOLDERS CONSULTATION MEETING

From the GDF 
Interschool 

Languages Center

From a cooperative 
of waste pickers of 

recyclable solid residues

University of Brasilia 
(UnB) students

PESSOASPAÍSES

VOLUNTÁRIOS

NÚMEROS DA 2a REUNIÃO DE  
CONSULTA A PARTES INTERESSADAS

Representando diferentes setores e instituições  
com interesse na temática de recursos hídricos

 Representing different sectors and institutions interested  
in the water resources theme

Do centro 
internacional de 
línguas do GDF

De uma cooperativa de 
catadores de resíduos 

sólidos recicláveis

Alunos da UNB
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3.4  OUTROS EVENTOS PREPARATÓRIOS  
(PARA ENGAJAMENTO DO DF, DO BRASIL  
E INTERNACIONAL)

Ao longo dos três anos de processo 
preparatório para o 8º Fórum Mundial, 
visando engajar a sociedade e divulgar o 
evento, o Secretariado e as Comissões dos 
Processos participaram de 97 eventos, 
sendo 27 internacionais, 70 nacionais, 
desta forma atingindo um público de mais 
de 62 mil pessoas. 

Durante o processo preparatório, por 
intermédio da ANA, também foi dado 
enfoque ao engajamento dos países de 
Cooperação com América do Sul, América 
Central e Caribe e com a Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Destaques da preparação do 
Processo Temático 

Como será observado na seção 3.7 deste 
relatório, o Processo Temático mobilizou 
mais de 400 organizações do mundo inteiro 
para a coordenação de temas, tópicos e 
sessões. Consequentemente, as reuniões 
envolvendo um grupo tão amplo e diverso 
foram, em sua grande maioria, virtuais. 
Além disso, o processo utilizou a força 
de trabalho voluntário das organizações 
envolvidas para a geração de conteúdo.

Duas reuniões presenciais, entretanto, 
foram marcos importantes na preparação 
do processo temático e merecem 
destaque: a primeira reunião entre 2 e 3 

OTHER PREPARATORY EVENTS (FOR BRAZIL, GDF, AND 
INTERNATIONAL INVOLVEMENT)

In the course of the three years of preparation 
for the 8th Forum, with a view to involve society 
and publicize the event, the Secretariat and the 
Process Commissions participated in 97 events, 
27 of which were international, while 70 were 
national. This way, 62,000 people were reached.

During the preparatory process, through ANA, 
attention was also given to the involvement 
of the countries engaged in Cooperation 
with South America, Central America and 
the Caribbean, and the Community of 
Portuguese-speaking Countries (CPLP).

Highlights of the preparation of the 
Thematic Process

As will be reported in section 3.7, the 
Thematic Process has mobilized more than 
400 organizations worldwide to coordinate 
themes, topics and sessions. Consequently, 
the meetings involving such a large and 
diverse group were largely virtual. In 
addition, the process utilized volunteer 
workforce of the organizations involved for 
content generation.

Two face-to-face meetings, however, were 
important milestones in the thematic 
preparation process: the first meeting 
held in Brasília, February 2 - 3, 2017, 
involved the theme coordinating group 
- 43 institutions out of 45 attended, with 
80 representatives from these institutions 
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de fevereiro de 2017, ocorrida em Brasília, 
envolvendo os grupos coordenadores de 
temas. Participaram 43 instituições de 
um total de 45, com a participação de 80 
representantes destas instituições (60 
presencialmente e 20 virtualmente). Os 
resultados de participação e discussão 
oriundos dessa reunião já demonstravam 
o grau de engajamento das organizações, 
o que acabou se concretizando ao  
longo do processo preparatório de forma 
bem-sucedida.

Também é importante destacar a última 
reunião da Comissão, ocorrida em Lisboa, 
de 7 a 9 de fevereiro de 2018, para as 
definições e alinhamentos finais antes  
do Fórum.

Por fim, a Comissão do Processo Temático 
promoveu reuniões de discussão e 
mobilização em grandes eventos pelo 
mundo, como a Semana Mundial da Água 
em Estocolmo, o Congresso Mundial da 
Água em Cancún e o Fórum das Águas da 
Coréia do Sul.

Destaques da Preparação do 
Processo Político

Um dos principais produtos do Fórum 
é a Declaração Política. A elaboração 
desse importante documento foi iniciada 
durante o processo preparatório. 
No caso da edição brasileira, sob 
organização do Ministério de Relações 
Exteriores do Brasil, foram realizados 
dois importantes encontros: Reuniões 
Preparatórias do Comitê I e II (PREPCOM 
I e II). Ambas edições aconteceram 
na sede da Unesco em Paris-França. 
Países representativos, importantes 
organizações regionais, bem como 
organizações não governamentais foram 
convidadas buscando trazer legitimidade 
ao documento. 

(60 in person and 20 virtually). The level 
of participation in this meeting was 
impressive, which ended up in a very 
successful level of engagement along the 
whole thematic preparatory process. 

It is also important to highlight the last 
Commission meeting held in Lisbon, from 7 
to 9 February 2018, for the final definitions 
and alignment on the eve of the Forum.

Finally, the Thematic Process Commission 
held coordination meetings at major world 
water events such as the World Water Week 
in Stockholm, the World Water Congress in 
Cancun and the South Korea Water Forum.

Highlights of the Political Process 
Preparation

One of the Forum’s main products was the 
Political Declaration.

The drafting of this important document 
began during the preparatory process. 
For the Brazilian edition, two major 
encounters were organized by the Brazilian 
Ministry of Foreign Affairs, namely, the 
Preparatory Meetings of Committees I and 
II (PREPCOM I and II). Both took place at 
UNESCO in Paris, France. Representative 
countries, major regional organizations, 
and nongovernmental organizations 
were invited, with the aim of vesting the 
document with legitimacy.

Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília/DF/BRASIL
Banco de imagens GDF
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Destaques da Preparação do 
Processo Regional

A organização de reuniões para promover 
o envolvimento e a participação dos atores 
e obter insumos foi constante durante 
a preparação do Processo Regional, 
especialmente no que diz respeito à 
elaboração dos relatórios de cada região, 
que foram apresentados no Fórum. Para 
isso, foram realizadas reuniões, workshops 
e oficinas. 

Na Região África, os atores relacionados 
com a temática água (governo, sociedade 
civil e usuários) foram convidados 
a indicarem estudos de caso para 
apoiar a preparação do relatório e 19 
desses estudos foram incorporados ao 
documento preparatório.

Na Região Árabe, além de representantes 
dos 22 países, o comitê preparatório do 
Processo Regional, estabelecido pelo 
Conselho Ministerial Árabe da Água, incluiu 
17 organizações da região. O Fórum Árabe 
da Água – 4, que culminou no processo 
regional, foi realizado no Cairo, de 26 a 28 
de novembro de 2017, com a presença de 
mais de 400 participantes.

A Região Américas contou com 
envolvimento de mais de 80 instituições 
ativamente engajadas. O relatório da 
Região Américas foi elaborado a partir da 
grande participação que ocorreu nas sub-
regiões, onde foram elaborados relatórios 
nacionais pelos pontos focais de cada país, 
que subsidiaram a produção dos relatórios 
sub-regionais, com apoio de especialistas 
e universidades da região. Ao final, os 
documentos foram validados pelos 
governos e pelas principais entidades 
setoriais da região.

Highlights of the Regional Process 
Preparation

Meetings for promoting the involvement 
and participation of actors and 
gathering inputs were frequent during 
the preparation of the Regional Process, 
especially with regards to the preparation 
of reports from each region, which were 
presented at the Forum. To this end, several 
meetings and workshops were held.

In the African Region, the actors involved with 
the water theme (government, civil society, 
and users) were invited to indicate case 
studies to support the report’s preparation; 
19 of these studies were incorporated into the 
preparatory document.

In the Arab Region, in addition to 
representatives from the 22 countries, the 
Regional Process preparatory committee 
set up by the Arab Ministerial Water Council 
included 17 organizations of the region. The 
Arab Water Forum 4, which culminated in the 
regional process, was held in Cairo, 26-28 
November 2017, and was attended by more 
than 400 participants.

The Americas Region counted on the 
involvement of more than 80 actively 
engaged institutions. The Americas Region 
report was a result of the commitment 
observed in the subregions, where national 
reports were prepared by focal points in each 
country. These reports provided inputs for 
the preparation of subregional reports, with 
the support of specialists and universities 
from each region. At the end, documents were 
validated by the governments and by key 
sector entities in the regionn.

The Asia-Pacific Region profited by partnership 
and cooperation with 60 organizations that 
were partners of the  
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A Região Ásia-Pacífico contou com 
a parceria e colaboração de 60 
organizações do Fórum da Água Ásia-
Pacífico (sigla em inglês APWF) e dos 
parceiros de cada organização líder 
de tema que contribuíram com o 
compartilhamento de estudos de caso e 
na preparação das Sessões do Processo 
Regional Ásia-Pacífico para o 8º Fórum 
Mundial da Água. 

Na Região Europa, cerca de 254 
organizações dos 52 países europeus 
foram convidadas a participar do 
processo regional. Estiveram envolvidas 
instituições e organizações dos seguintes 
setores: administração de recursos 
hídricos, administração de serviços de 
água, indústria da água, Sociedades Civis 
Organizadas europeias e ONGs da água, 
redes regionais europeias de água e 
organizações internacionais.

Na Região Mediterrâneo, a coordenação 
regional envolveu seus parceiros (redes, 
instituições e especialistas) no processo 
preparatório organizado em dois 
componentes: o componente político e 
institucional, por meio de uma implicação 
no processo político; e o componente 
temático, com o apoio dos grupos de 
trabalho e da organização logística e 
financeira.

Destaques da Preparação do Processo 
Fórum Cidadão

O enfoque no processo preparatório do 
Fórum Cidadão que consolidou os espaços 
e a programação durante o 8º Fórum 
Mundial e se baseou em sete encontros 
no Brasil e cinco em todos os continentes. 
Foram realizadas chamadas abertas, 
reuniões presenciais e virtuais, convites, 
cartas que garantiram a coordenação e 

Asia-Pacific Water Forum (APWF) and partners 
of organizations that were leaders in one 
theme, thereby contributing to the sharing of 
case studies and the preparation of the Sessions 
of the Asia-Pacific Process for the 8th Forum.

In the European Region, about 254 
organizations from the 52 European 
countries were invited to participate 
in the European Regional Process. 
Institutions and organizations from the 
following sectors were involved: water 
resources administration, water services 
administration, water industry, European 
organized civil societies and water NGOs, 
European regional water networks, and 
international organizations.

In the Mediterranean Region, regional 
coordination involved partners (networks, 
institutions, and specialists) in the preparatory 
process, broken down into two components: the 
political and institutional component, through 
participation in the political process; and the 
thematic component, with the support of 
working groups and the logistic and  
financial organization.

Highlights of the Citizens Forum 
Preparatory Process

The focus on the Citizens Forum preparatory 
process that consolidated the spaces and the 
8th Forum's program was based on seven 
meetings in Brazil and five in all continents. 

Open calls were made, as well as virtual 
and face-to-face meetings, invitations, which 
ensured the coordination and moderation of 
Sessions and other activities, like film festivals.

Like the other processes, the programmatic 
proposal of the Citizens Forum Process 
was guided by nine axes indicated by the 
Commission of the Thematic Process.
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moderação de sessões e outras atividades, 
como festivais de filmes.

Assim como os demais processos, a 
proposta programática do Processo 
Cidadão foi norteada por nove eixos 
temáticos, indicados pela Comissão do 
Processo Temático.

Considerando a experiência de fóruns 
anteriores, a busca por mobilizar grupos 
sociais e instituições não envolvidas nos 
mesmos, mas com contribuições relevantes 
para o setor e o foco do Fórum Cidadão 
e na governança participativa da água, 
foram estabelecidos objetivos específicos 
orientadores do processo preparatório:  

a. Incorporar na programação conceitos, 
discussões e temas emergentes, em 
âmbito global, sobre Governança 
Participativa da Água;

b. Ampliar a representatividade cidadã 
no Fórum: articular-se com redes e 
organizações não-governamentais 
e lideranças sociais sem tradição na 
participação de fóruns anteriores, 
assim como manter articulação e 
vínculo com as redes e organizações 
costumeiramente participantes;

c. Proporcionar acesso amplo e gratuito 
à sociedade brasileira sobre a temática 
água, ampliando seu envolvimento e 
engajamento no cuidado com a água.

Destaques da preparação do Grupo 
Focal em Sustentabilidade

O Grupo Focal em Sustentabilidade 
coordenou alguns esforços preparatórios, 
dentre os quais destaca-se o evento Global 
Water Summit, realizado em julho de 
2017 na Amazônia, em colaboração com 
empresas e organizações da sociedade 
civil. O resultado foi a “Carta de Parintins”, 

Considering the experience of previous 
forums, the search for mobilizing groups 
and institutions not involved with them, but 
with relevant contributions for the sector, 
and the focus of the Citizens Forum and 
participatory water governance, specific 
objectives have been set guiding the 
preparatory process:

a. Incorporate concepts, discussions and 
emerging issues, at global level, in on 
Governance Water Participation; 

b. Expand citizen representativeness in 
the Forum: articulate with networks 
and non-governmental organizations 
and social leaders with no tradition in 
participation of previous forums, as well 
as maintaining articulation and link with 
networks and organizations that usually 
participate;

c. Provide ample free access to the 
Brazilian society on the subject 
water, increasing its involvement and 
engagement in water care.

Highlights of the preparation of the 
Sustainability Focus Group

The Sustainability Focus Group coordinated 
some preparatory efforts, notably the 
Global Water Summit held in July 2017 in 
the Amazon in collaboration with private 
sector and civil society organizations. 
The main outcome was the "Parintins 
Letter", a document which summarizes 
the contributions collected at both the 
Global Water Summit and the Business 
Engagement Forum. The letter addresses 
the general demands and suggestions of 
the business sector and civil society to 
the World Water Forum reassuring the 
commitment to the development of the 
water agenda. Additionally, it claims to a 
need of intensifying actions in the theme 
highlighting the collective actions, the need 
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documento que compila as contribuições 
recolhidas tanto no Global Water Summit, 
quanto no Business Engagement Forum. 
A carta endereça demandas e sugestões 
do setor empresarial e da sociedade ao 
Fórum Mundial da Água, reafirmando o 
compromisso com o desenvolvimento da 
agenda de água, com vistas a intensificar as 
ações no tema, destacando o protagonismo 
coletivo, a necessidade de um diálogo 
voltado para a ação intersetorial e solicita 
ao Fórum a entrega de resultados práticos 
e compromissos concretos. A "Carta 
de Parintins" forneceu as bases para a 
Declaração de Sustentabilidade do 8º Fórum 
Mundial da Água.

for a focused dialogue for intersectoral 
mobilization and asks the Forum to 
deliver practical results and concrete 
commitments. The Parintins Letter provided 
the basis for the Sustainability Declaration 
of the 8th World Water Forum.

Lago Paranoá – Brasília/DF/BRASIL
Banco de imagens GDF
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3.5 PLATAFORMA "SUA VOZ"

Outra inovação da edição do Brasil foi o 
desenvolvimento da plataforma "Sua Voz".  
Espaço online de consulta aberta que foi 
planejado para que pessoas do mundo todo, 
não apenas especialistas, contribuíssem 
para as discussões do 8º Fórum Mundial 
da Água. Como já citado, a inserção da 
participação social na elaboração da 
estrutura temática do Fórum Mundial da 
Água foi uma prioridade da oitava edição. 
Assim, a plataforma permitiu a organização 
de discussões sobre temas relevantes, 
em seis salas de debates com foco em 
clima, pessoas, desenvolvimento, urbano, 
ecossistemas e financiamento. 

Foram realizadas três rodadas de 
discussões. A primeira rodada, entre 13 de 
fevereiro e 23 de abril de 2017, teve mais 
de 20 mil acessos, com destaque para 
visitantes do Brasil, dos Estados Unidos, da 
França, do México e da Índia. Nas salas de 
discussão, houve cerca de 550 sugestões de 
questões para discussão no Fórum. A partir 
das discussões realizadas em cada uma das 
salas, foram identificados os 10 principais 
problemas relacionados à água e realizada 
uma votação para priorização. Foram 
recebidos 36.200 votos de participantes de 
116 países, o que possibilitou a identificação 
dos assuntos que a sociedade teria maior 
interesse que fossem debatidos no  
8º Fórum Mundial da Água. Esses temas 
foram encaminhados para a consideração 
da Segunda Reunião de Consulta às Partes 
Interessadas e serviram como subsídios na 
definição das sessões temáticas do 8º Fórum 
Mundial da Água. 

 “YOUR VOICE” PLATFORM

Another Brazilian edition innovation was the 
development of the “Your Voice” platform – 
an online open consultation space created 
to let people from all over the world, not 
only specialists, contribute to the 8th Forum 
discussions. As mentioned, the incorporation 
of social participation in the establishment 
of the Forum’s thematic structure would be 
a priority of the new edition. This platform 
allowed the holding of discussions about 
relevant issues in six discussion rooms, 
focusing on climate, people, urban, 
development, ecosystems, and financing.

Three discussion rounds took place. The first, 
between 13 February and 23 April 2017, 
had more than 22,000 accesses, particularly 
from Brazil, the United States, France, Mexico, 
and India. In the discussion rooms, about 
550 issues were suggested for discussion 
at the Forum. Based on the discussions in 
each room, 10 main water-related problems 
were identified and their prioritization was 
established by vote. Participants from 116 
countries cast 36,200 votes; this allowed 
the identification of the main issues society 
was most interested in for discussion at the 
8th Forum. These themes were submitted for 
consideration by the Second Stakeholders 
Consultation Meeting, and provided inputs for 
definition of the Forum’s thematic sessions.

The second discussion round on the "Your 
Voice" paltform dealt with the following 
cross-cutting water-related themes: Capacity, 
Sharing, Governance, and Sustainability. It 
took place from 12 June to 13 August 2017. 
The record showed 1,409 users; about 22,000 
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Programa das Nações Unidas para o  
Desenvolvimento (PNUD)

United Nations Development  
Programme (UNDP)

Consulados do 8º Fórum Mundial da Água
8th World Water Forum Consulations

Discussões
Disscussions

18 Público  
(em 3 rodadas)

18 Public  
(in 3 rounds)

2 Privado
2 Private

8 Quartos
8 Rooms

27  
Moderadores

27  
Moderators

1 Pesquisa pública
1 Public poll

Engajamento
Engagement

151.609 
Visitantes 

únicos
151,609 Unique 

visitors

291.717 
Visitas

291,717 
Visits

4m 39s 
Tempo médio

na página
4m 39s 

Average time  
on page

3.778 
Registros

3,778 
Registrants

2.197 
Assinaturas

2,197 
Subscribes

2.413 Comentários 
1.463 do público, 950 do 

moderadores
2,413 Comments 1,463 by 
public, 950 by moderators

90 Problemas de 
água identificados

90 Water issues 
identified

32.216 Votos 
por 1.180 
eleitores

32,216 Votes by 
1,180 voters

+4 Notícias, 
comentários, etc

4+ News articles, etc 
on comments

Visitantes
Visitors

209 Países e territórios dependentes
Origem dos visitantes (20 países e 

dependências no mundo)
209 Countries and Dependencies

Origin of visions (20 countries and 
dependencies in world)

Brasil, EUA, França, Índia, Japão, Portugal, Países 
Baixos, México, Reino Unido, Peru
10 principais países dos visitantes

Brazil, US, France, India, Japan, Portugal, 
Netherlands, Mexico, UK, Peru

Top 10 countries of visitors

Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro
Três principais cidades visitadas. Dez 

principais são brasileiras
Brasilia, São Paulo and Rio de Janeiro

Top three cities of visitors. Top 10 are Brazilian

Português, inglês, francês, espanhol, japonês
são as 5 principais línguas dos visitantes

Portuguese, English, French, Spanish, Japanese
Top 5 languages of visitors

Registros
Registrants

193 Países e territórios dependentes
Origem dos visitantes (240 países e 

dependências no mundo)
193 Countries and Dependencies

Origin of visitors (240 Countries and 
Dependencies in world)

Brasil, EUA, Índia, Peru, França, Paquistão, 
Nigéria, Argentina, Colômbia, México

10 principais países registrados
Brazil, US, India, Peru, France, Pakistan, Nigeria, 

Argentina, Colombia, Mexico
Top 10 countries of registrants

45% Mulheres
45% Female

55% Homens
55% Male

31%
< 29 

Idade
years 
old

44% 30-49
44% 30-49

23% 50-
69

23% 50-69

1% 
70-89

1% 
70-89
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A segunda rodada de discussões na 
plataforma Sua Voz abordou temas 
transversais relacionados à água: 
Capacitação, Compartilhamento, 
Governança e Sustentabilidade. Essa 
fase foi realizada de 12 de junho a 13 de 
agosto de 2017. Foram 1.409 usuários 
registrados, cerca de 22 mil acessos 
únicos, com destaque para visitantes do 
Brasil, Estados Unidos, México, Colômbia e 
Índia, e 137 comentários publicados. 

Na terceira rodada de discussões na 
plataforma, os debates foram em torno 
dos desafios e oportunidades para o 
desenvolvimento sustentável da água.  
Esta rodada teve como objetivo uma  
maior divulgação desta agenda. 
Foram mais de 180.000 acessos e 760 
comentários públicos.

No total, mais de 150.000 pessoas 
acessaram a plataforma e foram recebidas 
mais de 2.400 contribuições, de todos os 
países do mundo.

one-shot accesses, particularly from Brazil, 
the United States, Mexico, Colombia, and 
India; and 137 posted commentaries.

In the third round, discussions focused on the 
challenges and opportunities surrounding 
the sustainable development of water. This 
round’s objective was greater publicity of 
this agenda. There were more than 180,000 
accesses and 760 public commentaries.

In all, more than 150,000 people accessed the 
platform and more than 2,400 contributions 
were received from all countries.

SAIBA MAIS
LEARN MORE

Banco de imagens ANA
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SUA VOZ
YOUR VOICE

1.049 22 MIL

150.000

+ DE  90

2.400

137

760

 1,409 USERS 22,000 SINGLE ACCESSES

150,000 PEOPLE ACCESSED  
THE PLATFORM

TRANSLATION FOR +90 LANGUAGES

2,400 CONTRIBUTIONS OF ALL
COUNTRIES IN THE WORLD

137 POSTED COMMENTARIES

760 PUBLIC COMMENTARIES

USUÁRIOS REGISTRADOS ACESSOS ÚNICOS

PESSOAS ACESSARAM 
A PLATAFORMA

TRADUÇÃO PARA  

CONTRIBUIÇÕES DE TODOS OS 
PAÍSES DO MUNDO

COMENTÁRIOS PUBLICADOS

COMENTÁRIOS PÚBLICOS
     
IDIOMAS
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3.6 PREPARAÇÃO DO BRASIL PARA  
 RECEBER O EVENTO

Além do envolvimento direto da  
ANA e da Adasa na organização do  
8º Fórum, diversos grupos de trabalho 
multissetoriais foram formados 
para apoiar a realização do Fórum, 
objetivando trabalho cooperativo entre 
os diversos órgãos de governo, tanto na 
esfera Federal como na Distrital. 

Diante da dimensão do evento e com 
vistas a propiciar a segurança dos 
participantes, foi acionada a Coordenação 
de Integração de Multiagências/Operação 
e Eventos de Alta Complexidade – CIM. 
O CIM foi coordenado pela Polícia Militar 
do Distrito Federal e contou com a 
participação de Forças de Segurança 
Pública e de Defesa Civil, de Segurança 
Viária, de Ordenamento Urbano das 
esferas federal e distrital e instituições, 
organizações e agências participantes, 
objetivando promover um ambiente 
pacífico e seguro para a realização do  
8º Fórum Mundial da Água. 

O CIM executou todas as ações de escolta, 
policiamento, vistorias, fiscalização de 
trânsito e mobilidade urbana, com a 
finalidade de garantir a segurança, a fluidez 
do trânsito ao público do evento e aos 
demais usuários das vias públicas, segurança 
aos Chefes de Estado, autoridades, 
membros do governo, delegações e para a 
sociedade do Distrito Federal e visitantes. 

Desta forma, a atuação em conjunto das 
forças de segurança no evento se deu de 

  BRAZIL PREPARES ITSELF FOR HOSTING THE EVENT

In addition to the direct involvement of ANA 
and ADASA in the organization of the  
8th Forum, several multisector working groups 
were set up to support its realization, aiming 
at cooperative work among the various 
government bodies, at both the National and 
the Federal District level.

Given the event’s magnitude and the 
need to ensure the safety of participants, 
it was activated to the Coordination of 
Multi-agencies Integration/Operation and 
High Complexity Events (CIM). CIM was 
coordinated by the Federal District Military 
Police, which acted jointly with the Federal 
and District Public Security and Civil 
Defense, the Road Safety, and the Urban 
Order Forces, as well as with participant 
institutions, organizations, and agencies, for 
the purpose of ensuring a peaceful, secure 
environment for the realization of the  
8th Forum.

CIM carried out all the activities related 
to escorting, policing, inspection, traffic 
supervision, and urban mobility to 
guarantee the traffic’s safety and flow for 
the event’s public and other users of public 
thoroughfares, the security of Heads of 
State, Authorities, Government Officials, 
Delegations, and the Federal District society 
and visitors.

The joint action of the security forces 
in the event was always integrated and 
cooperative; thus, occurrences were dealt 
with properly, efficiently, and economically. 
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forma sempre integrada e cooperativa, 
por isso as ocorrências surgidas foram 
devidamente atendidas, com grande 
eficiência e economia de recursos. Não 
foi registrado nenhum evento adverso, 
trazendo à operação enorme eficiência.

O Itamaraty também conduziu um grupo 
de trabalho para o 8º Fórum Mundial 
da Água - o GT/MRE/FMA8. O GT, que 
trabalhou em estreita relação com o 
CIM, realizou inúmeras reuniões com as 
embaixadas e missões precursoras de 
delegações lideradas por Chefes de Estado 
e/ou de Governo, e das autoridades 
máximas das agências internacionais 
como ONU e Unesco. O Grupo, em 
conjunto com a Polícia Federal do Brasil, 
foi responsável por todos aspectos 
de logística e protocolo (recebimento 
no aeroporto, transporte, segurança, 
participação na Cerimônia de Abertura e 
despedida no aeroporto).  
O Fórum contou com a presença 
de quatorze dignitários sob a 
responsabilidade direta do Grupo de 
Trabalho do ltamaraty, cerca de 80 
altas autoridades governamentais 
estrangeiras e delegações de diversos 
países, assim como diversas autoridades e 
personalidades brasileiras.

No adverse event occurred, and the 
operation ran on smoothly. 

Itamaraty also conducted a working 
group (GT/MRE/FMA8) for the 8th Forum. 
The group, working in close collaboration 
with CIM, held numerous meetings with 
Embassies and with the missions that 
preceded the delegations led by Heads of 
State and/or Chiefs of Government, and the 
highest officers of international agencies, 
such as UN and UNESCO. In conjunction 
with the Brazilian Federal Police, the 
working group was responsible for all 
aspects of logistics and protocol (reception 
at the airport, transportation, security, 
participation in the Opening Ceremony, 
and departure at the airport). The Forum 
was attended by fourteen dignitaries 
under the charge of the Itamaraty Working 
Group, about eighty foreign government 
authorities and delegations from various 
countries, as well as various Brazilian 
authorities and personalities.

SAIBA MAIS
LEARN MORE
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Brasília/DF/BRASIL
Banco de imagens GDF

Tendas construídas para o 8º Fórum e estádio Mané Garrincha.
Tents built for the 8th Forum and Mané Garrincha stadium.
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3.7 PROCESSO DE DEFINIÇÃO  
 DOS TEMAS, TÓPICOS E SESSÕES  
 (INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS)

Ao longo dos três anos do processo 
preparatório, a Comissão do Processo 
Temático foi responsável por levantar 
temas e elos relevantes que foram 
debatidos em 2018. Para isso, levou-se 
em conta a importância do tema geral 
do Fórum - “Compartilhando Água” - e 
do tema transversal de Sustentabilidade. 
Considerou-se também os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas, do Acordo de Sendai para 
redução de riscos e desastres naturais, 
da nova agenda urbana (Habitat III) e das 
metas adicionais relativas à água e ao 
Acordo Climático de Paris, bem como a 
concretização dos compromissos firmados 
a partir dos 16 temas debatidos no  
7º Fórum Mundial da Água.

 DEFINITION OF THEMES, TOPICS, AND SESSIONS  
 (INSTITUTIONS INVOLVED)

In the course of the three years of the 
preparatory process, the Thematic Process 
Commission was in charge of identifying 
the relevant themes and connections to 
be discussed in 2018. This task took into 
consideration the importance of the Forum’s 
general theme, “Sharing Water,” and the 
cross-cutting theme of Sustainability. It 
was also considered the UN Sustainable 
Development Goals (SDG's), the Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction, 
the New Urban Agenda (Habitat III) and 
the additional targets for water and the 
Paris Climate Agreement, as well as the 
implementation of the commitments made 
from the 16 themes discussed at the 7th World 
Water Forum.

Agenda 2030 para 
os ODSs

SDGs 2030 Agenda

Roteiros de Implementação
(7º Fórum Mundial da Água)

Implementation Roadmap 
(7th World Water Forum)

“Compartilhando
Água” e Sustentabilidade

“Sharing Water” 
and Sustainability

Processos do 8º Fórum 
Mundial da Água
8th World Water 
Forum Processes

PROCESSO
TEMÁTICO
THEMATIC
PROCESS
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Dessa forma, a Comissão forneceu 
orientação geral ao desenvolvimento 
do Programa do 8º Fórum Mundial da 
Água, em harmonia com o tema central, 
“Compartilhando Água”, à estratégia 
do WWC (Conselho Mundial da Água) 
aprovada por sua Assembleia Geral e aos 
subtemas-chave na agenda internacional, 
que foram determinados durante o 
processo preparatório como parte do 
envolvimento dos interessados.

A metodologia multissetorial adotada pelo 
Processo Temático foi a de realização 
de chamadas públicas para selecionar 
instituições voluntárias dos diversos 
segmentos da sociedade que estivessem 
interessadas em participar das definições 
temáticas do evento. Foram abertas vagas 
para compor grupos coordenadores de 
temas, grupos coordenadores de tópicos 
e, por último, grupos coordenadores de 
sessões. Cada grupo definiu um líder. 
Todas as definições foram ratificadas pelo 
Comitê Diretivo Internacional (ISC). 

Ao todo, a Comissão Temática recebeu 
aproximadamente mil formulários, de 80 
países. Durante os três anos de processo 
preparatório, mais de duas mil instituições 
participaram de forma voluntária para a 
elaboração temática do 8º Fórum, fato que 
trouxe enorme diversidade de opiniões, 
possibilitando a elaboração de discussões 
de alto nível técnico e setorial.

The Commission could then provide 
general guidance for the implementation 
of the 8th Forum Program, consistently 
with the central theme, “Sharing Water,” 
the World Water Council (WWC) strategy, 
approved by its General Assembly, and with 
the key subthemes on the international 
agenda, which were determined during 
the preparatory process as a result of the 
stakeholders’ involvement.

As the multisector methodology adopted 
by the Thematic Process, public calls were 
issued to select the volunteer institutions of 
the various segments of society interested in 
participating in the definition of the event’s 
themes. Vacancies were opened for theme, 
topics, and sessions coordinating groups. 
Each group chose a leader. All definitions 
were ratified by the International Steering 
Committee (ISC).

The Thematic Commission received 
approximately 1,000 forms from 80 
countries. In the three years of the 
preparatory process, more than 2,000 
institutions voluntarily participated in 
the definition of the 8th Forum thematic 
framework. This resulted in a great  
diversity of opinions, which allowed the 
preparation for high-level technical and 
sectoral discussions.
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+400

5.200

6
362

+100

+500

48

45
110
280

Organizações envolvidas
Organizations involved

Pessoas envolvidas
People engaged

regiões e 13 subregiões
regions and 13 subregions

Organizações
Organizations

países envolvidos
countries involved

Organizações
Organizations

PAÍSES 
COUNTRIES

Coordenadores Temáticos
Theme Coordinators 

Coordenadores de Tópicos
Topics Coordinators

Coordenadores de Sessões
Sessions Coordinators  

Organizações
Organizations

Organizações
Organizations

Organizações
Organizations

PROCESSO TEMÁTICO THEMATIC PROCESS

FÓRUM CIDADÃO CITIZENS FORUM

PROCESSO REGIONAL REGIONAL PROCESS
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CLIMA
Segurança da água e 
mudanças climáticas
CLIMATE
Water security and climate change

FINANCIAMENTO
Finanças para segurança hídrica
FINANCE
Financing for water security

PESSOAS
Água, saneamento e saúde
PEOPLE
Water, sanitation and health

DESENVOLVIMENTO
Desenvolvimento sustentável 
pela água
DEVELOPMENT
Water for sustainable development

URBANO
Gestão de recursos hídricos
e seus resíduos
URBAN
Integrated urban water and waste 
water management

ECOSSISTEMAS
Qualidade da água, ecossistema,
sobrevivência e biodiversidade
ECOSYSTEMS
Water quality, ecosystem livelihood
and biodiversity
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A plataforma “Sua Voz” foi outra 
ferramenta que fomentou a elaboração 
da grade temática do Fórum do Brasil. 
A ferramenta recebeu mais de 2,4 mil 
contribuições ao longo das três rodadas 
de discussões. 

Os temas trazidos pelo Processo Temático 
giraram em torno das pautas relacionadas 
a Clima, Pessoas, Desenvolvimento, 
Urbano, Ecossistemas e Financiamento, 
com Compartilhamento, Capacitação e 
Governança como temas transversais. 
Posteriormente, foram definidos 
32 tópicos dos quais resultaram na 
organização de 95 sessões temáticas que 
aconteceram durante o 8º Fórum”. 

The “Your Voice” Platform was another 
instrument that fostered the establishment of 
the Brazilian Forum thematic framework. It 
received more than 2,400 contributions in the 
course of the three discussion rounds.

The themes generated by the Thematic 
Process turned around matters related 
to Climate, People, Development, Urban, 
Ecosystems, and Finance; with the cross 
cutting issues Sharing, Capacity and 
Governance. Afterword, 32 topics were 
defined, which led to the scheduling of 95 
thematic sessions during the 8th Forum.
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Ademais, o trabalho desenvolvido 
pelo Processo Temático subsidiou a 
organização das sessões dos demais 
processos. Para isso, foram realizadas 
reuniões entre as cinco Comissões a 
fim de trazer maior sincronicidade e 
tecnicidade às sessões do 8º Fórum.  
Com isso, as sessões dos cinco processos 
foram propostas com base nos temas 
apresentados pela Comissão Temática. 

Outro ponto que foi levado em 
consideração no desenho das sessões 
do Fórum foi a busca pelo equilíbrio de 
gêneros e a representação de jovens 
profissionais entre os painelistas, 
palestrantes e moderadores. Também 
se buscou balanço regional, bem como 
a participação de diferentes atores nas 
sessões do evento (academia, governo, 
setor privado, sociedade civil e etc). 

Esse processo multissetorial resultou em 
12 Sessões Conjuntas, demonstrando a 
interdisciplinaridade entre todos processos 

In addition, the work developed by 
the Thematic Process supported the 
organization of the other Processes. With 
this in view, meetings among the five 
Commissions were held to ensure greater 
synchronism and technical quality to the 
8th Forum. The sessions of the five Processes 
were those based on the themes submitted 
by the Thematic Commission.

Another point taken into consideration 
in designing the Forum sessions was 
the pursuit of a gender balance and the 
representativeness of young professionals 
among the panelists, speakers, and 
moderators. A regional balance was also 
envisaged, as was the participation of different 
actors in the event sessions (academia, 
government, private sector, civil society, etc.).

This multisector process resulted in 
12 Joint Sessions, an indication of the 
interdisciplinary character of the processes 
that led to the technical discussions at the 
Brazilian Forum edition.

Kick off Meeting
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que foram formadores das discussões 
técnicas da edição brasileira do Fórum.

As sessões regionais proporcionaram 
a oportunidade de as regiões 
compartilharem conhecimento e 
identificarem desafios comuns.  
A construção das sessões considerou os 
tópicos escolhidos pelas regiões em cada 
um dos seis Temas do Quadro Temático.

Ao todo, o 8º Fórum teve 338 sessões, 
distribuídas da seguinte forma:

The regional sessions provided an 
opportunity for the regions to share 
knowledge and to identify common 
challenges. The design of the sessions took 
into account the topics chosen by the regions 
according to each of the six themes of the 
Thematic Framework.

The 8th Forum had 338 sessions, distributed 
as follows: 

SESSÕES
SESSIONS

338

Político
30 sessões
Political

30 sessions

Sustentabilidade
3 sessões

Sustainability
3 sessions

Fórum Cidadão
18 sessões

Citizens Forum
18 sessions

Sessões
especiais
59 sessões

Special Sessions
59 sessions

55 
Eventos paralelos

55 
Side Events

Temático
95 sessões
Thematic

95 sessions

Painel de Alto
Nível

17 sessões
High-Level Panel

17 sessions

Regional
61 sessões 
Regional

61 sessions

SAIBA MAIS
LEARN MORE
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3.8 PLANO COMERCIAL

Para a elaboração do portfólio comercial 
do evento, definiram-se as cotas de 
patrocínio e benefícios associados e o 
valor do m² dos espaços, levando em 
consideração os valores praticados em 
outras edições, a necessidade de captação 
e o perfil dos possíveis investidores. 
Também foram definidas as plantas da 
Expo e da Feira.

Foi programado e realizado um evento 
de lançamento comercial do 8º Fórum, 
que marcou o início das vendas para a 
edição brasileira do evento. O lançamento 
comercial ocorreu em São Paulo, no dia 
16 de agosto de 2017, e contou com 
transmissão simultânea, de forma a 
possibilitar a participação de empresas 
de forma remota. No evento, foram 
apresentadas as possibilidades de 
participação para empresas e instituições 
interessadas no maior evento mundial 
sobre água. Além de cotas de patrocínio, 
as empresas poderiam adquirir estandes 
na Expo ou na Feira, espaços para 
exposição institucional e interação com 
o público do evento. O lançamento 
comercial contou com 107 participantes.

 COMMERCIAL PLAN

To prepare the commercial portfolio for 
the event, sponsorship shares, associated 
benefits, and the price of a square meter 
of the spaces were prepared, taking into 
consideration the prices practiced in previous 
Forum editions, the need to raise funds, and 
the profile of possible investors. The Expo and 
the Fair floor plans were also established.

A commercial launching of the 8th F orum 
was prepared, signaling the beginning of 
sales for the Brazilian edition of the event. 
It took place in São Paulo on 16 August 
2017 and was transmitted live to allow 
distance participation by enterprises. On 
that occasion, interested enterprises and 
institutions were offered the possibility of 
participating in the biggest world event on 
water. In addition to sponsorship shares, 
enterprises could buy Expo and Fair stands 
and space for institutional displays and 
interaction with the public. The commercial 
launching had 107 participants.

SAIBA MAIS
LEARN MORE
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3.9 MAPA DOS ESPAÇOS COMERCIALIZADOS

Visão Geral

 MAP OF THE COMMERCIALIZED SPACES

Overview

Expo - 5.235,6 m2

Expo - 5235.6 sq. m.

Feira - 2.472 m2

Fair - 2472 sq. m.

Reservado para patrocinador - Expo
Reserved for sponsors - Expo

Reservado para patrocinador - Feira
Reserved for sponsors - Fair

CAEX - Centro de Atendimento ao Expositor
Exhibitor Assistance Center

Feira 
Fair

Expo
Expo

Vila Cidadã
Citizen Village

Acesso ao restaurante
Access to restaurant
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A organização do evento comercializou 
100% dos espaços da Feira e da Expo. Os 
espaços contaram com 87 expositores que 
representaram diferentes setores sociais: 
pavilhões nacionais, empresas públicas e 
privadas, organizações e associações da 
sociedade civil.

The event organizers sold 100% of the 
Expo and Fair spaces to 87 exhibitors from 
different social sectors: national pavilions, 
public and private enterprises, and civil 
society organizations and associations.

Espaço Expo
Expo Area

Espaço Feira
Fair Area
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3.10  AÇÕES DE COMUNICAÇÃO

O objetivo geral de comunicação do Fórum 
foi informar, sensibilizar e envolver a 
sociedade com a temática água.  
A Comunicação Corporativa do 8° Fórum 
Mundial da Água trabalhou no sentido de 
alcançar e sensibilizar diversos públicos, 
reunidos em quatro categorias: potenciais 
participantes, potenciais investidores, 
patrocinadores e cidadãos comuns não 
engajados na causa da água e/ou que não 
conheciam o Fórum.

Para alcançar sucesso nessa tarefa, a 
comunicação do Fórum foi estruturada em 
três pilares:

• Produção de conteúdo para os canais 
próprios de comunicação;

• Engajamento e mobilização por meio 
de Redes Sociais;

• Relacionamento com a imprensa.

O 8º Fórum contratou, por meio da PCO, 
empresas para executarem um Plano 
Estratégico de Comunicação, bem como 
toda a parte gráfica para o evento. As 
empresas Ideal HK e Neopix foram as 
selecionadas, após avaliação da Diretoria do 
Fórum entre propostas de seis empresas.

A Assessoria de Imprensa do 8º Fórum foi 
executada por profissionais da Ideal HK, com 
o apoio de jornalistas contratados pela ANA. 

Resumo da estratégia elaborada foi 
“DIALOGANDO PARA CONSCIENTIZAR 
E PROVOCAR AÇÕES”. A proposta 
apresentada incluía os canais próprios, 
redes sociais e mídia.

    COMMUNICATIONS ACTIONS

The Forum’s overall communications objective 
was “to inform, raise the awareness of, and 
involve society in relation to the water theme.” 
The 8th Forum worked to reach and to raise 
the awareness of different publics, classified 
into four categories: potential participants, 
potential investors, sponsors, and common 
citizens not yet committed to the water cause 
and/or that do not know the Forum.

To accomplish this task, Forum 
communications were divided along three lines:

• Production of content for own 
communications channels; 

• Engagement and mobilization through 
the Social Networks;

• Press Relations.

Through PCO the 8th Forum contracted 
enterprises that implemented the 
Communications Strategic Plan, as well as 
the entire graphic component for the event. 
Ideal HK and Neopix were selected from 
six enterprises that made proposals, after 
evaluation by the Forum’s Board.

The 8th Forum Press Office was in charge of 
Ideal HK professionals, with the support of 
journalists contracted by ANA.

The strategy used can be summed up 
as “Dialogue for raising awareness and 
triggering actions.” The proposal submitted 
included their own channels, social networks, 
and the media.

The 8th Forum website functioned as a 
content/business portal and was the main 
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O website do 8º Fórum Mundial da Água 
funcionou como um portal de conteúdo/
negócios e foi o principal repositório de 
informações sobre o Fórum, incluindo a 
plataforma de debates online Sua Voz, 
a ferramenta de inscrições, além de 
disponibilizar informações sobre vendas 
de espaços no evento. 

Toda a programação, bem como inscrições 
e credenciamento, puderam ser realizados 
pelo aplicativo oficial World Water Forum 8.

O APP ficou disponível para sistemas iOS, 
na Apple Store, e Android, no Google Play.

 

repository of information about the Forum, 
including the Your Voice platform for online 
discussions and the registration mechanism, 
in addition to making available information 
about the sale of space in the event.

All the program, as well as registrations and 
accreditation, could be carried out by the 
official World Water Forum 8 application.

The APP became available for iOS systems, on 
the Apple Store, and Android on Google Play.
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Algumas artes elaboradas Examples of artwork done
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Lago Paranoá – Brasília/DF/BRASIL
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