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Conexão entre os Fóruns Mundiais

Connection among World Forums

Ao contrário de uma série de eventos
desconectados, os Fóruns Mundiais da
Água devem ser considerados como
momentos de um processo de mudança
em andamento que encoraja ações
coletivas com vários interessados junto
à comunidade internacional de recursos
hídricos, como se fossem pequenos tijolos
na estrada para a sustentabilidade. Após
o 7º Fórum Mundial da Água, na Coréia,
deu-se prioridade à implementação e
continuidade, principalmente por meio
da assinatura do Compromisso de
Implementação de Daegu-Gyeongbuk
(DGIC), por parte das organizações,
e da elaboração de 16 Roteiros de
Implementação, armazenados no Sistema
de Monitoramento de Ações (AMS).

Differently from a series of disconnected
events, the World Water Forums should be
seen as moments of an ongoing change
process that triggers collective actions
by various stakeholders, jointly with the
international water resources community,
as small stepping stones on the road
to sustainability. After the 7th World
Water Forum, priority was assigned to
implementation and continuity, particularly
through the signing of the DaeguGyeongbuk Implementation Commitment
(DGIC) by the organizations and
the drafting of 16 Implementation
Roadmaps stored in the Actions Monitoring
System (AMS).

Os signatários do DGIC foram líderes
voluntários essenciais no processo de
acompanhamento do 7º Fórum Mundial
da Água. Assim, criou-se a base para o
desenvolvimento de uma rede estruturada
de interessados no Fórum Mundial cujas
atividades e experiências podem influenciar
outros processos internacionais associados.
Avançando nesse engajamento, o
Conselho Mundial da Água e o país
sede do 7º Fórum Mundial da Água
garantiram, pela primeira vez na história
do fórum, uma continuidade clara entre
duas edições. O AMS e os Roteiros de
Implementação foram a primeira tentativa

The DGIC signatories were volunteer leaders
essential to the monitoring of the 7th
World Water Forum. They provided the
base for the development of a structured
network of parties interested in the World
Forum, whose activities and experience may
influence other associated international
processes. The Water World Council and the
7th World Water Forum’s host country for
the first time in the Forum’s history ensured
a continuity between two editions. The AMS
and the Implementation Roadmaps were
the first attempt to monitor the continuing
progress of water-related issues worldwide.
In three years, 35 percent of the objectives
were fully achieved and 45 percent were
achieved by more than half, while 22
percent are still underway.
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de se monitorar o progresso contínuo de
assuntos relacionados à água ao redor
do mundo. Nos três anos que separam o
7º e o 8º Fórum, 35% dos objetivos foram
alcançados por completo, 43% foram
alcançados em mais da metade e os 22%
restantes ainda estavam em andamento.
Os resultados do 8º Fórum Mundial da
Água abrem portas para relacionar as ações
direcionadas aos recursos hídricos com a
Agenda 2030 e outros quadros, além de
assegurar maior continuidade com os fóruns
futuros. Nessa perspectiva, o 8º Fórum
Mundial da Água foi eficaz na construção da
agenda hídrica no âmbito internacional. Por
meio da troca de experiências e do diálogo
entre interessados do mundo todo, cada
tema abordou o status atual dos assuntos,
os desafios específicos relacionados,
soluções e experiências de curto e longo
prazo, bem como os interessados que
contribuem ativamente para a reflexão
sobre o tema.
Para promover mudanças, são
necessárias uma visão comum e ações
coordenadas em nível local, nacional e
internacional. O objetivo do mecanismo de
acompanhamento do 8º Fórum Mundial
da Água é proporcionar a implementação
dessas mudanças nos diferentes níveis a
fim de alcançar objetivos específicos da
gestão dos recursos hídricos, os quais se
encontram detalhados no Relatório Final do
Processo Temático, separados por tema, e,
portanto, constituem estratégias de alto nível
para as quais qualquer ator pode contribuir
e ajudar a avançar na agenda global da
água. Vários atores ao redor do mundo já
contribuem para esses objetivos com suas
atividades diárias e exemplos inspiradores,
muito dos quais foram apresentados em
Brasília, em março de 2018, mas muitos
outros atores ainda faltam ser descobertos.

The results of the 8th World Water Forum
make possible the connection of actions
geared to water resources with the Agenda
2030 and other frameworks, in addition
to ensuring greater continuity with future
forums. Seen from this angle, the 8th World
Water Forum Water Forum was effective
in constructing a water agenda in the
international domain. In this exchange
of experience and dialogue between
stakeholders the world over, each theme
threw light on the current status of the
issues, the specific challenges associated
with them, the short- and long-term
solutions and experience, as well as the
stakeholders that actively contribute to the
reflection on the subject.
A shared vision and coordinated actions at
the local, national, and international levels are
necessary for promoting change. The purpose
of the 8th World Water Forum monitoring
mechanism is to foster the implementation
of change at the different levels for achieving
the specific water resources management
objectives detailed in the Thematic Process
Final Report, theme by theme. These give form
to high-level strategies, to which any actor
can contribute and, thus, help advance the
global water agenda. Numerous actors
worldwide are already contributing to this
objective with daily activities and inspiring
examples, many of which were presented in
Brasilia in March 2018, while other actors
are yet to be uncovered.
Monitoring aims to identify the challenges
consistently with short-and long-term
answers that will help meeting them. The
practice community will thus be able to
share its own experience and practices
for shared learning and development of
a world with greater water security. In
addition, it will be possible to assess and
point out the progress achieved between
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Considerações finais e agradecimentos
O 8º Fórum Mundial da Água, realizado na
cidade de Brasília/Brasil, foi a maior edição
da história do evento e atendeu ao seu
principal objetivo: colocar a água no topo
da agenda política no Brasil e no cenário
mundial e da sociedade.
O tema “Compartilhando Água” foi muito
bem desenvolvido. Todos os segmentos da
sociedade foram representados. Após sete
dias de evento, o Fórum recebeu 120,2
mil pessoas de 172 países diferentes.
Destas, 109,6 mil visitaram a Vila Cidadã e
a Feira; e 10,6 mil foram congressistas que
participaram das mais de 300 sessões do
Centro de Convenções Ulysses Guimarães
e visitaram a Exposição.
A abertura contou com a presença de
12 chefes de Estado, governo e altas
autoridades internacionais e o evento
teve a participação de representantes de
importantes organismos internacionais,
como a Organização das Nações Unidas
e suas agências, União Europeia, Banco
Mundial, Banco Interamericano - BID,

two editions. The monitoring mechanism
can allow the active community in the area
of water resources to enhance impacts and
disseminate knowledge.
Final Remarks and Acknowledgements
The 8th World Water Forum, held in Brasilia,
Brazil, was the largest edition in the event’s
history and achieved its main objective:
to place water at the top of the political
agenda of Brazil and the world, as well as
of society.
The Sharing Water theme was very well
developed. All society segments were
represented. During the event’s seven days,
the Forum received 120,200 people from
172 countries. This public included 109,600
visitors to the Citizens Village and the Fair,
while 10,600 were congress participants that
participated in more than 300 sessions at the
Ulysses Guimarães Convention Center and
visited the Expo.
Twelve Heads of State, Chiefs of
Government, and high international
authorities attended the Opening
Ceremony, as well as representatives of
important international organizations,
including the United Nations and its
agencies, the European Union, the World
Bank, the Inter-American Bank, and the
Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD), among others.
The 8th World Water Forum introduced a
major innovation, namely, the participation
of the Judiciary, responsible for the final
settlement of disputes involving water
resources. The Conference of Judges and
Prosecutors was attended by 83 judges,
prosecutors, and specialists from 57
countries, who issued a Letter from Brasilia
as their final document.
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O acompanhamento objetiva indicar os
desafios identificados em alinhamento
com respostas de curto e longo prazo que
contribuirão para superá-los.
A comunidade será capaz, portanto,
de trocar as próprias experiências e
práticas a favor de um aprendizado
compartilhado e do desenvolvimento de
um mundo com maior segurança hídrica.
Além disso, também poderá avaliar e
destacar o progresso alcançado entre
as duas edições. Esse mecanismo de
acompanhamento tem o potencial de
permitir que a comunidade atuante na
área de recursos hídricos possa expandir
os impactos e espalhar o conhecimento.
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Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico - OCDE,
entre outros.
O Fórum Mundial da Água teve, nesta
8ª edição, uma importante inovação: a
participação do Poder Judiciário, instância
a que cabe a decisão final sobre disputas
envolvendo os recursos hídricos.
A Conferência de Juízes e Promotores teve
a presença de 83 juízes, promotores e
especialistas de 57 países e emitiu como
documento final a “Carta de Brasília”.
O Instituto Global do Ministério Público
para o Ambiente, que reúne membros de
ministérios públicos de diversas nações
do mundo em torno de temas ligados à
proteção dos recursos naturais, também
elaborou a “Declaração do Ministério
Público sobre o Direito à Água”, que foi
assinada por nove países.
Na Conferência Parlamentar, 134
parlamentares de 20 nações produziram
como documento final o “Manifesto dos
Parlamentares”, em que reconhecem a
importância do esforço dos parlamentares
para garantir segurança hídrica,
universalização do acesso a água potável,
eliminação das desigualdades e promoção
do desenvolvimento sustentável.
A Conferência de Ministros contou com 56
ministros e 14 vice-ministros de 56 países,
que aprovaram a declaração intitulada
“Chamado urgente para uma ação decisiva
sobre a água”, fruto das discussões entre
ministros e chefes de delegação de mais
de 100 países. O documento estabeleceu
ações prioritárias para enfrentar os
desafios relacionados ao acesso à água e
ao saneamento.
Autoridades locais e regionais lançaram o
“Chamado para Ação de Governos Locais

The Global Institute of Prosecutors for the
Environment, which assembles prosecutors
from various nations involved with the
protection of natural resources, also issued
a Prosecutors Declaration on the Right to
Water, signed by nine countries.
At the Parliamentarians Conference, 134
parliamentarians from 20 nations issued
a final document titled Parliamentarian
Manifesto, recognizing the importance of
the parliamentarians’ effort to ensure water
security, universalization of the access to
drinking water, elimination of inequalities,
and promotion of sustainable development.
The Conference of Ministers was attended
by 56 ministers and 14 deputy ministers
from 56 countries, who approved a Call for
decisive action on water after the discussions
by ministers and delegation heads from more
than 100 countries. The document defined
priority actions for meeting water- and
sanitation-related challenges.
Local and regional authorities issued
a Call for Action by Local and Regional
Governments on Water and Sanitation.
The conference was attended by 150 mayors,
governors, and state representatives, who
pursue a shared vision of a better, more
sustainable future, when everybody will
have access to water and sanitation and
water will be managed in a way to ensure a
healthy, sustainable environment for future
generations.
The Regional Process had the participation
of about 330 panelists, rapporteurs, and
moderators from 101 countries, and an
audience of 6,765 people. It innovated
by providing participants with preForum regional reports in English and in
Portuguese. The Regional Coordinators
and the Regional Process Commission
also addressed a Message to the Forum
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Vila Cidadã

e Regionais sobre Água e Saneamento de
Brasília”. A conferência teve a participação
de 150 prefeitos, governadores e deputados
estaduais, que pretendem adotar uma visão
compartilhada para um futuro melhor e
mais sustentável, no qual todas as pessoas
terão acesso à água e saneamento, e em
que a água seja usada e gerida de forma
a assegurar-se um ambiente saudável e
sustentável para as gerações futuras.
O Processo Regional contou com a
participação de cerca de 330 painelistas,
relatores e moderadores de 101 países e
6.765 espectadores. Inovou ao oferecer

and to society, stressing the importance
of expanding investment in water and
sanitation, to ensure the achievement
of the water-related Sustainable
Development Goals.
The discussions under the Thematic Process
extended over 95 sessions coordinated
by 430 organizations and dealt with the
objectives to be submitted to the 2021
Senegal Forum, as well as with goals to
be achieved by 2030, related to Climate,
People, Development, Urban, Ecosystems,
Finance, Sharing, Capacity, and Governance.
Other topics stressed included water as a
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Os debates do Processo Temático contaram
com 95 sessões, coordenadas por 430
organizações. Foram discutidos objetivos
para serem levados ao Senegal, em
2021, e metas até 2030, envolvendo os
temas Clima, Pessoas, Desenvolvimento,
Urbano, Ecossistemas, Financiamento,
Compartilhamento, Capacitação e
Governança. Foram destacados, entre
outros aspectos, a água como um direito
humano para a vida, investimentos em
tecnologia e em segurança hídrica, ações
de adaptação tendo em vista as mudanças
do clima, uso da água na agricultura e o
consumo de energia.
O Processo Fórum Cidadão mobilizou 10,5
mil pessoas e 525 instituições de todo
o mundo. Como legado, foi elaborado o
documento intitulado 10 Princípios, que
passam a fazer parte dos debates do
Fórum Cidadão de agora em diante. Foram
enfatizados aspectos da água ligados à
gestão, ao acesso, à qualidade, à gestão
compartilhada, à participação social, à
conservação dos ecossistemas, entre outros.
O Grupo Focal de Sustentabilidade trouxe
à tona debates voltados para a adoção
de técnicas, políticas e articulações
regionais com foco no uso racional da
água. Durante o Fórum, foi elaborada a
Declaração de Sustentabilidade, que fez
um chamado pela mobilização de todas as

human right to life, investment in technology
and water security, adaptation to climate
change, the use of water in agriculture, and
energy consumption.
The Citizens Forum Process mobilized
10,500 people and 525 institutions from
all over the world. Its legacy included a
document titled Ten Principles, which will
form part of the Citizens Forum discussions
henceforth. Emphasis was given to waterrelated issues, including management,
access, quality, shared management,
society’s participation, and ecosystems
conservation.
The Sustainability Focus Group prompted
discussions on the adoption of regional
techniques, policies, and coordination
related to the rational use of water. During
the Forum, a Sustainability Declaration
was drafted, calling on all stakeholders to
ensure a sustainable future for the planet
and to commit themselves to meet the
increasing challenges posed by waterrelated issues. A Brazilian Entrepreneurial
Commitment to Water Security was also
signed during the Forum. Its message is
that enterprises should be leaders in good
practices for the country’s socioeconomic
development, expanding sustainable
actions in their productive processes.
Educating, awareness raising, and
entertaining was the purpose of the Citizens
Village, which was a great success. It had
a wide-ranging agenda of daily activities
for dozens of Federal District schools, in
addition to children, young people, and
families that were fascinated with the
interactive activities, workshops, films,
and a virtual reality experience. The Green
Nation occupied an area of 2,700 sq m
in the Village and received 60,000 visitors
during the event.
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aos participantes os relatórios regionais
pré-Fórum, em inglês e português. Além
disso, os coordenadores regionais e a
Comissão do Processo Regional produziram
uma mensagem endereçada ao Fórum e à
toda a sociedade realçando a importância
de ampliação de investimentos em água
e saneamento para que os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável relacionados à
água sejam atingidos.
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partes para garantir um futuro sustentável
para o planeta e pelo compromisso de
enfrentar os crescentes desafios das
questões relacionadas à água. Além disso,
foi firmado o Compromisso Empresarial
Brasileiro para a Segurança Hídrica. A ideia
é que empresas tenham papel indutor
de boas práticas no desenvolvimento
socioeconômico do país, ampliando ações
sustentáveis nos processos produtivos.

The 8th World Water Forum also helped
the local economy, as it created about
2,500 direct and 5,500 indirect jobs. More
than 2,000 Brazilian and foreign press
professionals had credentials for the event.
Internet users gave it a 95.8 percent approval.
More than 3.6 million people were reached;
there were 18.600 news reports and mentions
in the communications media.
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Educar, conscientizar e divertir foi
o objetivo maior da Vila Cidadã, um
sucesso absoluto de público. O espaço
ofereceu uma ampla agenda de atividades
diariamente para dezenas de escolas de
todo o Distrito Federal, além de crianças,
jovens e famílias que se encantaram com
as atividades interativas, as experiências
de realidade virtual, oficinas e filmes.

The intense involvement of participants and
visitors turned Brasilia into the world water
capital for the week.
We know that there is still much to be done.
Accordingly, the 8th World Water Forum legacy
is the commitment to water as a global
priority and the determination to make more
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O Green Nation, que ocupou uma área de
2,7 mil m² na Vila, recebeu 60 mil visitantes
durante os sete dias do evento.
O 8º Fórum Mundial da Água também
ajudou a movimentar a economia local.
Foram cerca de 2.500 empregos diretos
e outros 5.500 indiretos. Mais de 2 mil
profissionais da imprensa brasileira e
estrangeira foram credenciados para o
evento. Atingimos 95,8% de avaliação
positiva dos internautas. Foram mais de
3,6 milhões de pessoas alcançadas, 18,6
mil reportagens e menções em mídias
de comunicação.

and more people aware of a sustainable,
conscientious use of water.
The 8th World Water Forum organizers
extend their appreciation to all those that
participated in it and contributed to the
success of the Forum’s biggest edition ever.
Thank you very much!
Brasilia, Federal District, Brazil.
The organizers

O alto engajamento dos participantes
e visitantes realmente fez da cidade de
Brasília a capital mundial da água durante
esta semana.
Sabemos que ainda há muito a ser
construído, por isso o 8º Fórum deixa
como legado o compromisso de ter a
água como prioridade global, buscando a
conscientização de mais e mais pessoas
com relação ao uso sustentável e
consciente da água.
Desta forma, a organização do 8º Fórum
Mundial da Água agradece a todos os que
participaram e contribuíram para o sucesso
do maior Fórum de todos os tempos.
Muito obrigado!
Brasília, Distrito Federal, Brasil.
Equipe organizadora
Organização | Organization

Apoio | Support

Professional Conference Organizer (PCO)

Patrocínio Ouro | Gold Sponsorship

Patrocínio Prata | Silver Sponsorship

Patrocínio Bronze | Bronze Sponsorship

Apoio Especial | Special Support

Apoio | Support

Parceiro de Mídia | Media Partner

