
Memorando de Entendimento para o 8° Forum Mundial da Agua 

I. 	INTRODUcAO 

1.1 	Antecedentes Históricos 

Em 26 de fevereiro de 2014, o 51° Cornitê de Governadores aprovou o inIcio das negociaçOes 
com o Governo do Brasil e o Governo do Distrito Federal do Brasil, doravante denominados 
BRASIL, para a organizacão do 8° Forum Mundial da Agua em 2018. Este FOrum seguirã os 
Fôruns Mundiais da Agua de Marrakesh, Haia, Kyoto, Cidade do Mexico, Istambul, Marseiha e 
Daeg u. 

Uma cooperação firme, construtiva e transparente entre o pais/cidade anfitrião e o Conselho 
Mundial da Agua e essencial para a preparaçâo e para o sucesso do Forum Mundial da Agua. 
Desde a sua primeira edicao organizada em Marrocos em 1997, o FOrum Mundial da Agua 
desenvolveu urn forrnato distinto e em evoluçao como resposta as novas percepçOes dos FOruns 
Mundiais da Agua anteriores, conjugando a experiência do Pals Anfitrião e os avancos do setor 
da agua e afins, em estreita colaboraçao corn os palses já envolvidos, de modo a garantir sua 
continuacão como urn mercado dinâmico de opiniOes, debates, networking e aprendizagem em 
tomb de problemas e soluçoes relacionados corn a ãgua. 

0 Conselho Mundial da Agua, que e o guardiao do FOrum Mundial da Agua, o seu nome, marca 
e forrnato, registrou "FOrurn Mundial da Agua' como marca internacional de propriedade do 
prôprio Conselho Mundial da Agua. 

E também responsabilidade do Conselho Mundial da Agua assegurar que as experiências 
anteriores de organizacao do FOrum Mundial da Agua não sejam perdidas e sejam transmitidas 
ao BRASIL em beneficio do prôximo FOrum Mundial da Agua. Considerando seu formato 
diferenciado, marca e prestiglo do FOrum Mundial da Agua, a cooperação entre o Conselho 
Mundial da Agua e o BRASIL exige clareza, transparéncia e profissionalismo. E através disso 
que podemos garantir que o FOrum Mundial da Agua seja protegido e garantido, enquanto se 
cria uma situacäo de ganho rnütuo para ambos os parceiros. 

1.2 	Objetivo do presente Memorando de Entendimento 

Este Memorando de Entendimento estabelece os objetivos e princIpios gerais subjacentes ao 
planejamento, financiamento e realizaçâo do 8° Forum Mundial da Agua como urn esforco 
conjunto entre o Conselho Mundial da Agua, Conselho Mundial da Agua, Ministério do Meio 
Ambiente do Brasil, e o Governo do Distrito Federal do Brasil, corn base no docurnento "Diretrizes 
para a organizacão do 8° FOrum Mundial da Agua (2018)" e no documento de proposta do 
Governo do Distrito Federal, apresentado pelo Governo do Brasil e apoiado pelo Ministério do 
Meio Ambiente do Brasil, que contirtuarn a ser uma base integral e ponto de referéncia para a 
organizaçâo do Forum. Este Memorando de Entendimento define o modo pelo qua) o Conselho 
Mundial da Agua e o BRASIL vão cooperar na preparacão, organizacão e acorn panhamento dos 
resultados do 8° FOrum Mundial da Agua. 0 FOrum Mundial da Agua, em seu conjunto, é 
executado em três fases: a fase preparatOria, composta por urn processo de trés anos antes do 
evento, o evento de uma semana, e a fase de acompanhamento dos seus resultados, de pelo 
menos sets meses. 

PARTES DO MEMORANDO DE ENTENDIMENTO 

Este Memorando de Entendimento é estabelecido entre: 

0 Conselho Mundial da Agua (doravante denorninado corn a sigla de World Water Council 

0 Ministérlo do Meio Ambiente do Brasil, que, corn o apoio da Agéncia Nacional de Aguas do 
Brasil, doravante denorninada ANA, organizarâ, conjuntamente corn os dernais signatários, o 8° 
FOrum Mundial da Agua, 
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3.1 

E o Governo do Distrito Federal do Brasil, que, corn o apoio da Agencia Reguladora de Aguas, 
Energia e Sanearnento Básico do Distrito Federal do Brash, doravante denominada ADASA, 
organizará, conjuntamente corn os demais signatârios, o 8° Forum Mundial da Agua, e cuja sede 
de governo, a cidade de Brasilia, abrigará o 8° FOrum Mundial da Agua. 

PRINCIPIOS GERAS PARA 080  FORUM MUNDIAL DA AGUA 

Definicao do FOrum Mundial da Agua 

Conselho Mundial da Agua representa urna plataforrna multi-setorial dedicada ao avanço e 
resolucao de questOes-chave no tema água que conternpla o envolvirnento de representantes 
do setor governarnental, acadérnico, técnico, juridico e legislativo. A credibilidade do Forum 
Mundial da Agua depende do envolvirnento de urna grande diversidade de interessados de todo 

rnundo, sern discriminação e corn a liberdade de expressão e de opinião de todos, tanto no 
processo preparatório quanto no prOprio evento. 

A proposta brasileira para o 8° Fórurn Mundial da Agua foi inspirada na Lel Nacional das Aguas 
Brasileira, que estabelece que a gestão dos recursos hidricos deve se basear em principios de 
compartilhamento, descentralizaçao e participação de todos os interessados. Espera-se, 
portanto, que todas as etapas do Forum considerem tais princIpios. 

FOrum Mundial da Agua deverá avançar nos objetivos do Conselho Mundial da Agua e da 
comunidade mundial da água, abordando urn nümero lirnitado de questaes desafiadoras do 
terna. 0 FOrum deve fazer isso facilitando e prornovendo uma discussão multifacetada e urn 
debate aberto para todos os interessados antes e durante o FOrurn, resultando na rnobilizacao 
politica, na malor conscientização sobre as questoes de gestao da ãgua e na determinação de 
medidas a tornar para resolver essas questôes. 

0 FOrum visa, portanto: 

Envolver os interessados, mobilizando debates e acöes pela água, abertos a todas as 
partes para o desenvolvimento de urna visão corn partilhada; 
Fornecer urna plataforma para todos os interessados fazerem trocas, aprenderern juntos, 
desenvolverern parcerias e catalisarem açOes concretas para a meihoria dos recursos 
hidricos e serviços de sanearnento e gestão; 
Envolver legisladores e tomadores de decisão em urn dialogo para estabelecer 
compromissos para melhorar os recursos hidricos e serviços de saneamento; 
Aumentar a conscientização do publico em geral sobre as questoes da água, em 
particular através da midia. 

Para atender os objetivos do WWC, do Forum e da cornunidade mundial da água, 0 Forum é 
constituIdo pelos seguintes componentes principals: 

0 Processo Temático: fornece a base técnica do FOrurn Mundial da Agua; 
0 Processo Politico: proporciona a oportunidade de discussão entre e corn os 
participantes oficiais (as autoridades locais, parlamentares, rninistros); 
0 Processo Regional: fornece as perspectivas sobre a água de todas as regiOes do 
mundo; 
0 Grupo Focal de Sustentabilidade: fornece perspectivas sobre o uso sustentãvel da 
água para todos os cornponentes; 
0 FOrum Cidadão: encoraja a responsabilidade democrática e social no que diz respeito 
ao terna da ãgua e sensibiliza os cidadãos sobre o tema; 
Feira e Exposiçao: proporciona urn espaco a todos os interessados em apresentar as 
prOprias contribuicaes. 

Além disso, outras atividades são organizadas durante todo o periodo de preparação e durante 
evento, oferecendo oportunidades adicionais a todos os interessados de conhecer, aprender, 

debater e apresentar questoes, politicas e das soluçOes para recursos hidricos e servicos de 
gestão eficientes e sustentâveis, e An  divulgar tudo isto com audiência rnundial. 

I I  
2/12 



3.2 Principios Operacionais do 8° FOrum Mundial da Agua 

0 8° Forum Mundial da Agua é urn evento co-organizado por meio de uma forte parceria 
entre a WWC e a BRASIL, representando pelo Ministério do Meio Ambiente corn apoio 
da Agencia Nacional de Aguas do Brasil e Governo do Distrito Federal, corn apoio da 
Agenda Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Bâsico do Distrito Federal como 
representantes do pals anfitrião e parceiros principals. 
Todas as atividades principals serão desenvolvidas e gerenciadas através da atribuicão 
e compartilhamento de responsabilidades. 
Cada parte ira dispor de seus melhores esfarços para chegar a urn acordo mUtuo sobre 
todas as questôes, corn espirito de amizade, de confiança e de colaboração. 
0 8° Forum Mundial da Agua ira pramover a coesão, a abertura e ira incentivar a dialago, 
a tolerância, a respeito mUtuo e a equidade. 
0 8° FOrum Mundial da Agua ira melhorar o perfil e a reputacãa do WWC coma uma 
organizacãa multi-setorial, dedicada a promover a resolucao de importantes questOes 
globais da água. 
0 8° Fôrurn Mundial da Agua também ira reconhecer o perfil, posição e reputaçao do 
Brasil coma urn Ilder no desenvalvimento e gestão de recursos hidricos. 
A propasta brasleira apresentou coma tema central, "Campartllhando Agua", tema este 
a ser mais desenvalvida e aprovado por ambas as partes. 
Os organizadores do 8° FOrum Mundial da Agua e seus parceiros estão camprometidos 
em minimizar a impacto de sua organizacão sobre a meio ambiente por meio de esforços 
integrados em todos as componentes e na preparaçãa do Forum. 

O Fôrurn será realizado durante a semana de 18 a 23 de Marco de 2018. A agenda para algumas 
das principals atividades preparatOrias do FOrum é a seguinte: 

I. 	A reunião inicial (kick-off meeting) será organizada no Brasil ao menos 24 meses antes 
do 8° FOrum Mundial da Agua. 
Urn pre-prograrna da semana do Forum será disponibilizado 18 meses antes do eventa. 
Uma segunda consulta aas interessados será realizada pelo menos 14 meses antes do 
8° FOrum Mundial da Agua. 

IV. 	GOVERNANA E INSTANCIA DE 0RGANIzAcA0 

A governanca e as instâncias de organizacaa serãa iniciadas em ate nave meses a partir da 
assinatura deste Memorando de Entendimento, incluem a seguinte: 

4.1 	0 Comitê Diretivo Internacional (ISC, sigla de International Steering Committee) 

As partes signatarias concordam em criar urn Camitê Diretivo Internacional (ISC), que é 0 
principal Orgão tomador de decisôes do FOrum. As principals responsabilidades do ISC são as 
seguintes: 

- 	Definiras orientaçoes estrategicas gerais para a 8° FOrum Mundial da Agua; 
- 	Guiar e supervisianar o trabaiho e atividades das Cam issôes; 
- 	Determinar as temas para a Forum seguinda urn processa inclusiva de consulta; 
- 	Aprovar a logistica da semana do FOrum, incluindo taxas de entrada para o FOrum e 

Expasiçao/Feira; 
- 	Aprovar o orcamento e supervisianar sua execucão. 

0 ISC serâ estabelecido apOs a assinatura deste memorando de Entendimenta e seré campasto 
por urn nirnero maxima de 24 membras, 50% indicado pelo WWC e 50% indicada pelo BRASIL, 
incluinda os cinco caordenadares e as cinco subcaordenadores das quatra Comissoes e do 
Grupo Facal de Sustentabilidade. 0 ISC e co-presidido pelo WWC e a BRASIL 	 / 
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4.2 	0 Comitê Diretivo do ISC 

Urn Comité Diretivo e criado dentro do ISC. Consiste de 3 membros do WWC e 3 membros do 
BRASIL, e será supervisionado pelos dois co-presidentes do ISC. 0 Comitê Diretivo é 
responsável pela preparacão e execução das decisães do ISC. Ele supervisiona o trabalho do 
Secretariado do 80  Forum Mundial da Agua. 

	

4.3 	0 Comité Organizador Nacional 

o Comité Organizador Nacional ê composto por representantes de instituicoes nacionais 
envolvidas em questaes relacionadas a ãgua que são indicados pelo BRASIL. 0 Comitê 
coordena os esforcos do Anfitrião em todos os aspectos do FOrum Mundial da Agua. Ele garante 
a organização de eventos nacionais antes, durante e apôs o FOrum Mundial da Agua. 0 Corn itê 
serã independente do ISC e ira indicar seus representantes ao ISC, suas ComissOes e o 0 Grupo 
Focal. 

	

4.4 	Corn issäes 

As Corn issOes e o Grupo Focal serão estruturados para preparar urn FOrum bern sucedido. Todas 
as Corn issOes e o Grupo Focal terão urn Coordenador e urn Subcoordenador. Eles terão urn 
nUmero rnâxirno de 8 membros, incluindo o Coordenador e Subcoordenador, 50% indicados pelo 
WWC e 50% indicados pelo BRASIL, podendo convidar especialistas adicionais, se necessãrio. 
As Corn issOes e o Grupo Focal são Orgãos consultivos que se reportarn ao ISC que, por sua vez, 
toma todas as decisOes finais. Cada Corn issão e o Grupo Focal serão apoiados pelo Secretariado 
do 8° Forum Mundial da Agua. 

Açoes referentes a cada Cornissão e ao Grupo Focal serão realizadas em prazos deterrninados 
dependendo da necessidade e prioridade. 

As tarefas especificas de cada Comissão e do Grupo Focal podern, se necessário, ser 
continuamente atualizadas durante todo o processo preparatOrio. As Corn issöes e 0 Grupo Focal 
irão estabelecer estreita coordenação, urn corn o outro e corn o ISC, por todo o processo 
preparatOrio e durante a realização do 80  FOrurn Mundial da Agua. 

Quatro ComissOes e urn Grupo Focal serão estabelecidos: 

Uma Corn issão do Processo Ternático 
Uma Corn issão do Processo Politico 
Urna Corn issão do Processo Regional 
Uma Cornissão do Forum Cidadão 
Urn Grupo Focal de Sustentabilidade 

(a) 	Corn issão do Processo Ternático 

A Corn issão do Processo Temático e responsável pela preparacão do prograrna ternático do 
FOrurn e é composta por representantes de diferentes grupos de interessados. A Cornissão 
do Processo Ternático será coordenada por urn mernbro indicado pelo WWC e por urn 
Subcoordenador indicado pelo BRASIL. A Comissão do Processo Ternático fornece 
orientacão geral ao desenvolvirnento do programa do FOrum Mundial da Agua, em 
consonância corn o terna central do Forum, "Corn partilhando Agua", a estrategia do WWC 
aprovada por sua Assembleia Geral e os subtemas chave na agenda internacional que 
serão determinados durante o processo preparatOrio corno parte do envolvirnento dos 
interessados. ACornissãoTernâtica propOe prioridades teméticas, contribui para a definiçao 
dos processos preparatOrios e de acompanhamento, gerencia os grupos de trabalho 
ternáticos, monitora o progresso e contribui para o planejarnento do FOrum Mundial da Agua 
em articulação corn os resultados dos FOruns anteriores. 	

/ 
A contribuiçao multissetorial é a base de construcao deste processo, sendo desejével uma 
grande diversidade. Os resultados de FOruns anteriores e de várias conferências e eventos 
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internacionais nos três anos que antecedem o 80  FOrum Mundial da Agua serão utilizados 
como contribuicão para o processo multissetorial de preparacao do FOrum. 

Comissão do Processo Politico 

A Corn issão do Processo Politico fornece orientaçoes sobre o programa politico e promove 
a conexão entre autoridades oficlais em nivel mundial. A Comissão do Processo Politico 
será coordenada por urn membro indicado pelo BRASIL e por urn Subcoordenador indicado 
pelo WWC, e busca assegurar excelentes relaçoes corn os vários Orgãos que representam 
autoridades eleitas corn perfil de liderança e engajados no tema da água. A Corn issão é 
responsOvel pela preparação do conteüdo e do processo para o programa politico do 8° 
Forum Mundial da Agua, de tal maneira que ofereça uma forma criativa para Ministros, 
Parlamentares e Autoridades Locais interagirem dinarnicamente uns corn os outros e corn 
outros interessados envolvidos no Forum. Eventos especificos são necessários para cada 
nivel do Processo Politico durante a preparação para o Fórurn e devern ser estreitarnente 
relacionados aos Processos Ternático e Regional e ao Grupo Focal de Sustentabilidade. 0 
papel institucional do BRASIL e fundamental, e o processo clama pelo envolvirnento de 
autoridades, e não apenas dos membros do ISC. 0 WWC, em seu papel de garantir a 
continuidade de processos entre o Forum e a agenda internacional, e como depositário de 
deterrninadas iniciativas de contexto politico, estâ totalmente envolvido no processo. 0 
BRASIL organizarâ uma reunião de Ministros de Estado de paises participantes do evento. 

Comissão do Processo Regional 

A Cornissão do Processo Regional fornece orientação para a preparação regional e 
acompanharnento do FOrum Mundial da Agua. A Comissão do Processo Regional será 
coordenada por urn membro indicado pelo WWC e urn Subcoordenador indicado pelo 
BRASIL. A Comissão do Processo Regional é responsável para integrar contribuiçoes 
regionais ao programa do FOrum e também encorajar regiOes a rnobilizar interessados, 
aurnentar comprornissos politicos e criar sinergias em nivel local para apoiar o progresso 
regional e nacional em assuntos relacionados a água, principairnente por rneio da 
organização de eventos regionais. A Cornissâo deve assegurar para que boas parcerias 
sejam realizadas e mantidas, corn o trabalho desenvolvido em todas as regiOes do rnundo. 

Comissão do Forum Cidadão 

o Fôrurn Cidadão e uma plataforma para incentivar a participação criativa e efetiva da 
sociedade civil, organizada ou não, pelo que se entende ONGs, cidadãos, comunidades 
locais, produtores rurais, ernpresários e movirnentos indigenas, de genero e da juventude, 
entre outros. Seu propOsito será o de elevar a consciência e a atenção püblicas para 
assuntos relacionados a agua e a de prover solucoes inovadoras para os problemas que 
cidadãos enfrentarn em suas vidas pessoais, sociais e profissionais, tendo presente o 
conceito "Corn partilhando Agua". 

Os trabalhos da Comissão do Forum Cidadão devern ser desenvolvidos em duas areas 
distintas e autOnornas: 1) acOes no Brasil e America Latina; e 2) açOes em outros paises. 
Estas duas areas de trabalho devern ser gerenciadas e coordenadas independenternente 
uma da outra, corn diferentes pianos de trabalho e recursos; apresentar relatôrios periôdicos 
para o Secretariado do Forum e operar sob a autoridade do Cornitê Diretivo do ISC. 0 
Coordenador deverâ ser responsável pela area de trabalho relacionada corn as acOes no 
Brasil e America Latina e o Subcoordenador serã responsavel pela area de trabalho 
relacionada as acoes em outros paises. 

Grupo Focal de Sustentabilidade 

O Grupo Focal de Sustentabilidade será coordenado por urn membro indicado pelo BRASIL 
e urn Subcoordenador indicado pelo WWC. 0 Grupo Focal de Sustentabilidade ira indicar 
urn ponto focal para cada uma das ComissOes, de forma a assegurar que as questoes de 
sustentabilidade sejam incorporadas no processo da respectiva corn issão. 
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Esta inovacão na agenda do evento principal pretende atrair contribuiçOes e sugestOes 
sobre ternas relacionados a agua e sua importância social, econômica e ambiental, do ponto 
de vista dos diversos interessados e de setores institucionais. 0 Grupo promoverá o debate 
sobre os vários aspectos do uso sustentãvel dos recursos hidricos, a luz dos compromissos 
multilaterais existentes, e o exarne de desafios atuais, especialmente em paises corn 
instituicoes setoriais fragilizadas ou que sofram deficiências significativas, incluindo 
dificuldades de acesso a água potâvel. 0 Grupo Focal de Sustentabilidade será transversa' 
a todos os outros processos do 8° FOrum Mundial da Agua. 

4.5 	0 Secretariado do 8° FOrum Mundial da Agua 

Corn sede em Brasilia, o Secretariado age como Orgão de implementacão do 8°  Forum Mundial 
da Agua. 0 Secretariado terá suas atividades iniciadas em ate seis meses após a assinatura 
deste Memorando de Entendirnento, conforme os arranjos institucionais necessãrios que 
garantam urn status ao Secretariado do 8°  Forum Mundial da Agua que lhe permita recrutar 
pessoal, ter conta bancâria, receber e desembolsar dinheiro de fontes nacionais e não nacionais, 
receber e desembolsar recursos financeiros de terceiros. As operacöes serão iniciadas em ate 
30 meses antes do 8°  Forum Mundial da Agua. Será corn posto por um Diretor Executivo e equipe. 
Todos os principais membros da equipe estarão contratados 24 meses antes do 8°  FOrum 
Mundial da Agua, e irão cessar suas atividades aproximadamente 6 meses depois do 8° Fórurn 
Mundial da Agua. 

Diretor Executivo (ED, sigla em inglés), deve ser fluente em Inglés e Português, deve entender 
O cenário institucional no Brasil e deve ter experiência na organização de eventos internacionais, 
tal qual o FOrum. Ainda, o cargo de ED para o 8° Forum Mundial da Agua será uma posicão que 
requer dedicaçao em tempo integral, corn experiência suficiente para acessar prontamente os 
niveis de tomada de decisöes adequados no ãmbito das instituiçOes parceiras. Ele/Ela será 
responsavel pela implementacão das decisOes do ISC e pea coordenacao de todas as atividades 
em apoio ao 8°  FOrum Mundial da Agua, de acordo com este Memorando de Entendimento. Sua 
indicaçao será aprovada pelo Comitê Diretivo do ISC, e ele/ela deve se reportar aos co-
presidentes do ISC. 

Secretariado é composto por uma mistura de equipes internacional e brasileira, e os 
funcionários oferecerão uma ampla gama de competéncias. Como o idioma de trabalho do 8°  
Forum Mundial da Agua e o lnglês, os funcionários devem ser capazes de se comunicar 
adequadamente em Inglés e em Português. No âmbito do Secretariado, uma equipe dedicada e 
estabelecida para fornecer apoio especifico para cada uma das Corn issOes apOs a reunião inicial 
(kick-off meeting). 

A Logistica, as Financas, a Feira e Exposicao, as Atividades Culturais e Sociais e os Prêmios 
serão coordenados pelo Secretariado do 8° Forum Mundial da Agua, sob a orientação do ISC. 0 
Secretariado também ire gerir outros prograrnas de inovaçao como descrito no documento de 
proposta (i.e. Comité de ComunicacOes e Marketing, etc.) de modo sirnilar. A responsabilidade 
de gestão de funcionérios trabalhando nas Comissöes serão de responsabilidade do Diretor 
Executivo do Secretariado do 8° FOrum Mundial da Agua. Urn pIano de trabalho geral, corn 
caminhos criticos, orçamento, e estratégia de recursos referentes as atividades do Secretariado 
e das ComissOes serâ preparado pelo ED e aprovado pelo ISC. 

V. 	coMMuNIcAcAo E MARKETING 

5.1 Comunicacao 

A comunicacao e uma questao importante na organizacao do 8° FOrum Mundial da Agua. As 
partes concordarn em preparar, conjuntamente, a estrategia de comunicaçäo nacional e 
internacional, estrategia e pianos de relaçoes pUblicas e de marketing. Algumas dessas tarefas 
podem ser terceirizadas para estruturas profissionais. Uma grande diferenciacao deve ser feita 
entre a estratégia de comunicacão internacional e nacional desejadas, tendo em vista que ambas 
exigem uma estrategia de comunicação diferenciada. Clararnente, a estrategia de comunicacão 
internacional será majoritariarnente de responsabilidade do Secretariado do 8°  FOrum Mundial 
da Agua, em colaboraçao corn o WWC, enquanto que a estrategia de comunicaçào nacional será 
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responsabilidade do Secretariado do 8° FOrum Mundial da Agua, em colaboracao corn o Corn ité 
Organizador Nacional. 

Secretariado do 8° FOrum Mundial da Agua vai garantir que uma estrategia global de 
comunicacão internacional seja estabelecida e aprovada pelo ISC, corn a correspondente 
dotaçao orçarnentária, não sO para a execução antes e durante o 8° FOrum Mundial da Agua, 
mas também abrangendo o perlodo imediatamente posterior ao. A estratégia nacional de 
comunicacão deve ser estabelecida e aprovada pelo Comitê Organizador Nacional e deve estar 
em consonância com a estratégia de comunicaçao internacional. Estas estrategias abordarão 
püblicos-alvo especificos e corn unicarão mensagens claras e consequentes. 0 financiamento de 
campanhas de cornunicação, tanto nacionais quanto iriternacionais virão do orçamento do 8° 
Forum. 

Quatro grandes grupos-alvo são identificados: os tomadores de decisöes para as questOes 
relacionadas corn a ãgua, os profissionais do setor ãgua, os interessados no tema da água e o 
püblico em geral. 

secretariado ira propor as ferramentas de corn unicacão pelo menos 24 meses antes do Forum 
para apoiar o processo preparatOrio e o evento, tais como sites multi-idiomáticos, Facebook, 
Twitter, entre outros. A plataforma colaborativa na internet será aberta para apoiar o trabaiho das 
Corn issOes e seus grupos de trabalho durante o processo preparatOrio. 

Qualquer forma de uso do logotipo e da marca do FOrum é regulamentado e sujeito a aprovacão 
do ISC. A propriedade intelectual produzida pelo FOrum e pelas suas cornissOes e grupo focal 
perrnanecerá no domInio pUblico. 

	

5.2 
	

Marketing e PatrocInio 

Os esforcos de marketing e de patrocinio serão liderados pelo Secretariado do 8° Forum Mundial 
da Agua e apoiados pelo Conselho Mundial da Agua e pelo Comité Organizador Nacional, e 
supervisionado pelo ISC. 

O marketing e as comunicacöes internacionais para o 8° FOrum Mundial da Agua estão 
diretarnente relacionados. A comunicação da inforrnação sobre o processo preparatôrio do 8° 
Forum Mundial da Agua, sua agenda preliminar e as maneiras de envolvimento deverão servir 
de subsidio para que os interessados avaliern se o investimento do seu tempo e dinheiro é valido 
para a sua participacão no processo de preparação e no prOprio 8° FOrum Mundial da Agua. 

Portanto, todas as informaçOes sobre o Forum precisam ser cuidadosamente cornunicadas 
através de uma rede de parceiros estratégicos. Urn programa de patrocinio para participantes do 
8 ° FOrum Mundial da Agua será desenvolvido pelo Cornitê Nacional e pelo secretariado do 8° 
Forum Mundial da Agua. 0 Cornité Nacional será responsável por assegurar patrocInios de 
patrocinadores de nIvel nacional. 0 Secretariado do 8 ° FOrum Mundial da Agua, em estreita 
cooperação corn todas as partes envolvidas, será responsável pelo patrocinador internacional e 
pelo apoio de doadores. 

A colocação de anUncios no local do evento do 8 ° FOrum Mundial da Agua sO será permitida no 
local da Feira Mundial de Agua e na Exposicão Mundial da Agua. A colocacao de logomarcas de 
patrocinadores será permitida em todo o espaço do 8° Forum Mundial da Agua dentro de limites 
definidos. Urn gula detalhado do patrocinador deve ser aprovado pelo ISC. 

	

5.3 	AnUncios, programa final e relatórios 

0 secretariado do 8° FOrum Mundial da Agua preparará todos os anUncios, sob a supervisao do 
ISC. Os seguintes documentos serão produzidos: 

(a) 0 1°AnUncio será publicado no prazo de trés meses apOs a assinatura do acordo entre 0 
WWC, o Ministério do Melo Ambiente do Brasil e o Governo do Distrito Federal. Este será 
produzido em cOpias impressas, bern corno disponibilizado no site dedicado ao 8° FOrum 
Mundial da Agua e no site da WWC. 0 dornInio do 8° FOrum Mundial da Agua será 
disponibilizado para o secretariado do 8° FOrum Mundial da Agua pelo WWC 
(www.worldwaterforum8.org). 	 /1 
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(b) Urn Pré-programa da semana do Forum estará disponivel 18 meses antes do evento. 

(C) 0 20AnUncio será apresentado de forma sernelhante, 14 meses antes do 8° FOrum 
Mundial da Agua. Este anüncio apresentará o tema geral. Os subternas, uma visao geral do 
desdobramento do processo preparatôrio, Os destaques previstos para o evento do 8° 
Forum Mundial da Agua, bern como oportunidades para o engajarnento, e as atracoes do 
Pals e da Cidade Anfitriã. Ele também inclui detalhes sobre o processo de registro e deve 
ser considerado como urn verdadeiro "catãlogo de vendas para o FOrurn. 

Q 3°  anUncio e o Prograrna Preliminar seräo publicados dois meses antes do 8° 
FOrum Mundial da Agua. Estes documentos forneceräo uma visão geral dos destaques do 
evento, incluindo questoes programaticas relevantes, alguns dos resultados ernergentes do 
processo preparatOrio, oportunidades para o engajamento e as atracoes do pals e da 
Cidade Sede anfitriôes. 

Urn Prograrna Final do 8° FOrurn Mundial da Agua estará disponivel ern versöes 
eletrônicas e on-line e conterá todos Os detalhes do evento, excursöes, palestrantes, etc. 
Este documento tambérn ira permitir que Os participantes consultem facilmente o local do 8° 
FOrum Mundial da Agua e encontrem alternatvas para o intercämbio de experiência thâlogo, 
encontros politicos e a agenda do eventos. 

(I 	0 Relatôrio Final apresentando uma visão geral do evento e suas conclusOes será 
publicado no prazo de 6 meses apOs o 8° FOrum Mundial da Agua, e serã disponibilizado 
on-line para os participantes e enviado para urn pUblico lirnitado. Ele ire incluir urn Resumo 
Executivo a ser aprovado pelo Comitê de Governadores do WWC. 

(g) Os organizadores considerarão medidas que tornern o 8°  Fôrurn Mundial da Agua, uma 
con ferência sem papel para contemplar as preocupacoes de sustentabilidade. 

VI. LOGiSTICA 

Os principais eventos do 8° Fórurn Mundial da Agua terão lugar no Centro de ConvençOes Ulisses 
Guimarães e no Estádio Nacional de Brasilia, ambos em Brasilia. 

Urna plataforma de TI para facilitar uma ampla participacäo será criada dentro de urn ano da 
assinatura do presente memorando de entendirnento. Urn sistema de registro deve ser aberto 
urn ano antes do 8° FOrurn Mundial da Agua. ApOs o evento, o WWC e o BRASIL tornarão todas 
as medidas necessárias para garantir a sua continuidade apOs o 8° FOrurn Mundial da Agua. Os 
contatos e registros de banco de dados serão operados conjuntamente pelo Secretariado do 
FOrurn, o Cornitê Organizador Nacional e o WWC. 

A tradução simultânea em pelo rnenos Inglés, Frances, Espanhol e Portugues será assegurada 
para a cerimônia de abertura e encerramento do FOrum e para a Conferéncia Ministerial. As 
linguas oficiais do FOrum são Portugues e lngles. A traducão simultânea para outras linguas 
estará sujeita a discussão e avaliaçao das vantagens e desvantagens, tendo ern rnente a 
necessidade de dar voz as populaçoes que muitas vezes não tern a oportunidade de se 
expressar. Os docurnentos do FOrurn serão disponibilizados pelo rnenos em Ingles e Portugues. 

0 Governo do Brasil facilitará a emissão de vistos para participantes de boa-fe no FOrum. 

Os acordos podem ser celebrados corn terceiros para garantir uma boa execucão das operaçôes 
do FOrum, notadamente em termos de logIstica. Eles incluem, mas não estão limitados, ao 
aluguel do local, pre-reservas em hotéis e alimentaçao. Parte da logistica do FOrum pode ser 
confiada a um ou vários organizadores de conferéncias profissionais (Professional Conference 
Organisers - PCO5) contratados pelo Secretariado do 8° FOrum. Durante a execução desses 
acordos, devem ser assegurados os seguintes itens: 

Salas executivas e escritOrios disponibilizados para o WWC no local da conferéncia. 
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Membros do WWC irão se beneficiar de urn desconto significativo em taxas de inscriçao no 
FOrum (de 30% para 5 participantes por organização), e Os membros do Comité de 
Governadores irào se beneficiar de entrada gratuita no FOrum. 
Servico de transporte gratuito entre o aeroporto, o Centro de Convencoes e Os principais 
hotels serào oferecidos aos participantes do FOrum. 
Almoço e pausas para café tarn bern serâo disponibilizados para Os participantes do Forum 
gratuitamente. 
0 FOrum servirã ãgua da torneira em vez de agua engarrafada nas suas sessôes. 

VII. RECURSOS E PLANEJAMENTO 

	

7.1 	Financas do Forum - Básico 

O FOrum deve ser visto como empreendimento prOprio, realizado conjuntamente pelo WWC e 
pelo BRASIL, corn o seu prOprio orçarnento. 

Trés principios básicos devem prevalecer: 

Os custos relacionados corn as atividades do FOrum assumidos pelo WWC e pelo BRASIL 
devern ser reconhecidos e previstos no orcamento global para o Forum; 
0 orçamento deve ser transparente e equilibrado; 
Os custos associados ao FOrum estão elencados na planilha em anexo a este Mernorando. 

O ernpreendimento do 8° FOrum se beneficiará de urn estatuto de isenção de impostos de acordo 
corn as norrnas brasileiras e em conformidade corn os requisitos de seleção do Forum. 

	

7.2 	Financas do Forum - Gastos 

Em termos de despesas, o WWC e o BRASIL concordarn que os custos diretos a serern pagos 
na preparaçao do FOrum pelo Secretariado do 8° Forum, no Brasil e/ou na sede da WWC, estarão 
previstos no Orcarnento, que inicialrnente e estimado em €31.5 milhOes, incluindo os royalties 
pagos ao WWC e impostos. Os vatores destinados as principals atividades do Forum estão 
listados no Anexo I. Os pianos orcamentários e de fluxo de caixa serão apresentados 
regularrnente ao ISC para decisão e será administrado pela ED. Os gastos acirna de 100.000 € 
devem ser aprovados pelo Cornitê Diretivo do ISC. Urn guia para os principios de gestao 
orçarnentaria será elaborado. 

Ao considerar as despesas do 8° Forum Mundial da Agua, tarnbérn deve ser considerado que o 
processo preparatOrio, executado conjuntamente pelo WWC e o BRASIL, é parte integrante e 
despesa do FOrum e requer rnecanismos financeiros para apoiá-lo. Da mesrna forrna, Os 
rnecanisrnos financeiros similares devern tarnbém ser aplicados para a fase de acompanharnento 
dos resultados do FOrum. 

O patrocinio de participantes de paises em desenvolvimento será oferecido, dos quais o 
procedimento detalhado e o nimero total serão estabelecidos posteriormente e aprovados pelo 
'SC. 

O BRASIL contratará urna ernpresa de contabilidade internacional reputada para auditar as 
financas do secretariado do 8° FOrum Mundial da Agua. 

	

7.3 	Financas do FOrum - Renda 

O 8 ° Forum Mundial da Agua seré financiado através de urna variedade de fontes, incluindo as 
receitas publicas, privadas e rendas provenientes de conferéncias. A fim de garantir o orçarnento 
total do 8° FOrum Mundial da Agua, o BRASIL, corn o apolo da WWC, envidaré seus melhores 
esforços para preparar e executar o orcamento, adequada e profissionalrnente. 0 BRASIL é 
responsavel por fornecer urna garantia de que as despesas minimas necessárias para organ izar 
o 8 ° FOrum sejam cobertas. 	
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Urn fiuxo de caixa e necessário para a execucão financeira, como parte integrante dos 
preparatwos para o orçarnento. 0 BRASIL vai garantir que urn fluxo de caixa adequado esteja 
disponIvel para iniciar e executar o processo do 8 ° Forum Mundial da Agua. 

A captacão de recursos é de responsabilidade do BRASIL, corn o apoio consultivo provido pelo 
WWC, que indicará credenciado exciusivo para receber e executar os recursos captados 
provenientes das Receitas Próprias do fOrurn. 

Entendem-se por receitas prôprias do 8° Forum, entre outras, as receitas de patrocInio, inscriçäo, 
venda de espaco fIsico para feiras e exposicOes e rendas provenientes de conferências. 

Urn piano de captacao de recursos será estabelecido apOs a assinatura do presente Memorando 
de Entendimento. Urn piano de captaçao de recursos e urn guia do patrodnador detaihado serão 
desenvolvidos o mais rápido possIvel. A estrategia de patrocinio e parceria deve ser aprovada 
pelo ISO. 

7.4 	Pagamentos ao Conseiho Mundial da Agua 

BRASIL, de forma compartilhada entre o Ministério do Meio Ambiente do Brasil e o Governo 
do Distrito Federal pagará pelo direito de realizar o 80  Forum Mundial da Agua, o valor total de 
5,5 rnilhôes de euros, Iivre de impostos e taxas, de acordo corn o seguinte calendário: 

2015: € 500,000 em uma parcela; 
2016: € 1 000,000 em duas parcelas; 
2017: € 2 000,000 em duas parcelas; 
2018: € 2 000,000 em duas parcelas; 

rnontante a ser pago pelo BRASIL e repartido em partes iguais para cada entidade, corn a 
possibilidade de ser antecipado se concedido urn desconto sobre o valor a ser pago. 

Este rnontante representa o valor da rnarca e imagern do FOrurn Mundial da Agua e do acesso 
fornecido pelo Conseiho Mundial da Agua a sua rede mundial de sOcios, parceiros, especialistas 
e profissionais, semelhante a urna taxa de licenciamento em troca do direito de realizar o Fórurn 
Mundial da Agua. 0 WWC usará esses recursos para apoiar todas as suas atividades e a 
realização de sua estrategia trienal, incluindo o Forum Mundial da Agua, sem a necessidade de 
justificativa de sua utilização. 

VIII. APLICAcAO DO PRESENTE MEMORANDO DE ENTENDIMENTO E RESOLUQAO DE 
CONFLITOS 

Este Memorando de Entendimento revoga o Memorando de Entendimento assinado 
em 7 de abril de 2015, convalidando os atos ate então praticados. 

Este Memorando de Entendimento será vâlido a partir da assinatura das partes. Ele 
rnarca o consentimento definitivo pelo WWC para a realizaçao e co-organizacão do 8° 
Forum Mundial da Agua pelo BRASIL, representado pelo Ministério do Meio Ambiente, 
corn apoio da Agenda Nacional de Aguas e pelo Governo do Distrito Federal, corn 
apoio da Agéncia Reguladora de Aguas, Energia e Sanearnento Bãsico do Distrito 
Federal. 

A cornpreensão mütua sobre a organização do FOrum será baseada no presente 
Memorando de Entendimento, podendo evoluir dinamicamente conforrne as decisOes 
propostas pelo Comitê Diretivo Internacional (ISO). 

Contratos especificos poderao ser utilizados corn terceiros. 

Ern caso de desacordo durante a execuçâo do presente Memorando de Entendimento, 
as partes concordam que o Ministro do Meio Arnbiente, o Governador do Distrito 
Federal do Brasil e o Presidente do WWC irão resolver a disputa, utilizando os meios 
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que considerem mais aproprsados. Qualquer disputa que não possa ser resolvida será 
acertada amigavelmente por meio de consulta mütua. 

Urn aviso de trés meses deve ser dado a cada uma das partes signatãrias em caso de 
cancelamento do presente contrato. 

o presente Mernorando de Entendimento, redigido em 4 vias onginais em Inglés e Português, é 
celebrado em 10 de outubro de 2016 em Brasilia, Brasil, por: 

Em nome do Consetho Mundial da Agua: 

Benedito Braesiden do Conselho Mundial da Agua 

Em nome do Ministério do Meio Ambiente do Brasil: 

M/, 
J'SØ'ey Filho, Ministro 

Em nome d Governo do Distrito Federal: 

todrigoRollg,overnador 

I ntervenientes: 

Em nome da AgenciaNacional deAguas do Brasil: 

CQ- 
Vicentê Andreu Guillo, Dirtor-Presidente / / 

Em nome da Agéncia R guladora de Aguas, n,ergia e Saneamento Bãsico do Distrito 
Federal:  / 

Paulo Sergio Bretas de Almeida Salles, Diretor-Presidente 
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ANEXO I (*) 

Tabela 1 - Receitas (€ mu) 

Fonte de Receita 2015 2016 2017 2018 Total 

BRASIL 500 3.000 5.500 3.750 12.750 

Parceiros Privados 1.000 3.000 5.500 3.250 12.750 

Taxa de Participacao - - 2.100 1.500 3.600 

Feira e Exposicao - - 1.400 1.000 2.400 

Total 1.500 6.000 14.500 9.500 31.500 

Tabela 2 - Despesas (€ mil) 

Atividade 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Programa Temãtico - 300 500 400 1.200 

Programa Politico - 300 800 400 1.500 

Programa Regional - 375 875 250 1.500 

Forum Cidadão - 400 800 800 2.000 

Forum Sustentabilidade - 400 800 300 1.500 

Comunicacão e Marketing 300 1.000 2.100 600 4.000 

Programaçao geral e programas 400 
especificos  

1.000 4.000 2.000 7.400 

Governanca 100 425 675 325 1.525 

Administração e Tecnologia 125 250 325 500 1.200 

Feira e Exposição - 150 600 850 1.600 

ContribuiçãoWWC 500 1.000 2.000 2.000 5.500 

Auxilio a participantes - 100 300 600 1.000 

Contingencias (5%) 75 300 725 475 1.575 

Total 1.500 6.000 14.500 9.500 31 .500 

(*) Valores estimados de receitas e despesas 
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