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Estádio Nacional Mané Garrinha
Brasília – DF - BRASIL

Nos últimos anos temos enfrentado, em diferentes partes do mundo, enormes desafios relativos à
disponibilização de água para o abastecimento humano, para a produção de bens e para a proteção de
ecossistemas, fatores que, aliados a eventos críticos de cheias e de secas cada vez mais frequentes, tem
colocado na agenda de todos os países a segurança hídrica como elemento chave em torno da qual teremos
que buscar soluções que minimizem os efeitos danosos a esses países e estabelecer estratégias de ação e de
comportamento que tornem a vida no planeta mais sustentável, na sua relação com a água.
Eventos como o Fórum Mundial da Água, hoje colocado como uma das manifestações de maior
aderência em todo o mundo, ganham enorme importância nesse cenário. É por essa razão que a cada
nova edição esses eventos vêm alcançando uma participação mais expressiva.
Isso não será diferente no 8º Fórum Mundial da Água, que se realizará em Brasília, de 18 a 23 de março
de 2018. Já se percebe uma enorme expectativa sobre esse evento e temos certeza que, a exemplo dos
anteriores, as principais questões relativas aos problemas que enfrentamos encontrarão um ambiente
propício para o debate e a troca de experiências que o tema da água suscita.
O evento, pela primeira vez será realizado no Hemisfério Sul o quê, por sua vez, traz à tona um outro
aspecto importante das questões relativas à água: trata-se da metade do globo terrestre que se
caracteriza pela maior concentração das populações pobres. É de se esperar que, sem prejuízo de que
todos os temas emergentes relacionados à agua sejam debatidos, a preponderância das questões
típicas dos países mais carentes de soluções deverá se fazer sentir.
Além disso, o tema escolhido para o 8º Fórum Mundial da Água, “Compartilhando Água”, representa
não apenas um incentivo a soluções que superem os limites políticos na busca do equacionamento dos
problemas hídricos, mas, acima de tudo, um chamado à busca de alternativas que aproximem países
ricos e pobres de mesmos continentes ou não, que consigam pensar globalmente nos problemas
hídricos que nos ameaçam como espécie, com o objetivo de compartilhar não apenas água, mas
conceitos, formulações, tecnologias e metodologias.
É, portanto, nesse contexto que conclamo a todos para participarem do 8º Fórum Mundial da Água,
em todas as suas vertentes expressas nas sessões e painéis da grade temática, nas iniciativas do Fórum
Cidadão, do Grupo Focal de Sustentabilidade, na Feira e na Exposição e nas demais manifestações que
venham a ser agregadas a esse grande evento.

José Sarney Filho
Ministro de Estado do Meio Ambiente do Brasil
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Trazer o Fórum Mundial da Água para Brasília é ação inédita com capacidade para gerar
tema, e Brasília, que tem histórica identificação com os recursos hídricos no país, abraça com
muito entusiasmo uma agenda que pode e deve ser transformadora mundo afora, além de
representar uma oportunidade imediata de realização de negócios.

Brasília nasceu sob o signo do novo e quando olha para o futuro precisa manter-se na
vanguarda. A realização do Fórum aqui é ocasião propícia a que a cidade reflita sobre suas
próprias necessidade e potencialidades - sob esse mesmo signo - mas que também inscreva
na agenda mundial inovadora compreensão sobre a gestão da água como caminho seguro
para a sustentabilidade.

São grandes as expectativas internacionais acerca da realização do Fórum em Brasília.
Na capital do país e berço de águas que irrigam importantes bacias brasileiras, esperamos
mobilizar atores relevantes e alcançar entendimentos que possam marcar, de modo indelével
e em perspectiva global, uma nova era na gestão das águas.

Rodrigo Rollemberg
Governador do Distrito Federal
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Em 2018, o 8o Fórum Mundial da Água será realizado em Brasília, Capital Federal do Brasil. Será a
primeira vez em um País do Hemisfério Sul, em reconhecimento à importância da participação de
países em desenvolvimento em discussões sobre a gestão de recursos hídricos em âmbito global.

Já era hora do mais relevante evento relacionado ao tema da água do Mundo realizar-se no
Brasil que detém cerca de 12% da água doce do mundo e é o grande hub de conexão para toda
América do Sul.

O Brasil é uma nação com traços singulares que ainda se mostram vivos no cotidiano dos
vários tipos de “brasileiros” que reconhecemos nesse território de dimensões continentais.

O Fórum é o ambiente ideal para que as discussões locais ganhem amplitude e tornem-se
globais; é onde municípios, estados e países se encontram para compartilhar experiências;
é onde as universidades se encontram para a promoção conjunta da Ciência; é onde as
empresas apresentam seus produtos e serviços visando o aumento da oferta de água em
quantidade e qualidade e onde as entidades do terceiro setor fomentam e facilitam essa
grande troca de maneira horizontal.

Dividir percepções, trocar experiências, integrar setores e conectar pessoas para atuar nesta
causa global que é a água. Compartilhando Água é o tema central dessa edição.

O papel de todos aqueles que militam no setor da água é engajar os jovens, fazendo com que
se apaixonem e que se apropriem de todo conhecimento gerado por um grande evento como
esse, os incentivando a participar desde já.

Compartilhe a sua experiência, seja parte, nos ajude a tornar memorável o 8o Fórum Mundial
da Água.

Benedito Braga
Presidente do Conselho Mundial da Água
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CONSELHO
MUNDIAL
DA ÁGUA
O Conselho Mundial da Água, fundado em 1996,
é uma plataforma global que reúne interessados
no tema e tem como missão “promover a
conscientização, construir compromissos
políticos e provocar ações em temas críticos de
água para facilitar a conservação, proteção,
desenvolvimento, planejamento, gestão e uso
eficiente da água, em todas as suas dimensões,
com base na sustentabilidade ambiental, para o
benefício de toda a vida na Terra”.
Com sede permanente em Marselha, França,
possui cerca de 300 membros institucionais de
mais de 50 países que representam instituições
de governos, academias, sociedade civil, empresas
e organizações não governamentais, formando um
conjunto significativo de instituições relacionadas
com o tema água.
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SOBRE O FÓRUM
MUNDIAL
DA ÁGUA
O Maior e mais importante evento sobre
Água do Mundo.
O Fórum Mundial da Água é um evento
realizado a cada três anos pelo Conselho
Mundial da Água em colaboração com a
cidade e com o país sede.
Contribui para o diálogo do processo decisório
sobre água em nível global, visando o seu uso
racional e sustentável. Por sua abrangência
política, técnica e institucional, o Fórum tem
como uma de suas principais características a
participação aberta e democrática de amplo
conjunto de atores de diferentes setores, o
que lhe transforma em um evento de grande
relevância na agenda internacional.
A representatividade dos participantes
garante o ambiente criativo, inspirador e
inovador. O encontro entre pessoas e delas
com estudos, técnicas e tecnologias é o que
contribui na mudança da forma de gerir os
recursos hídricos em todo Mundo.
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EDIÇÕES
ANTERIORES DO
FÓRUM MUNDIAL
DA ÁGUA
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1º Fórum Mundial da Água
Marrakesh, Marrocos
Março de 1997

2º Fórum Mundial da Água
Haia, Holanda
Março de 2000

3ºWorld
Fórum Water
Mundial
da Água
Council
Kyoto,
Shiga Water
e Osaka,
Japão
3rd World
Forum
Março de 2003

Mexico 2006
4th World
Water Forum

4º Fórum Mundial da Água
Cidade do México, México
Março de 2006

5th WORLD WATER FORUM
I S T A N B U L 2 0 0 9

B R I DG I N G
5º Fórum Mundial da Água
DI V I D E S
Istambul, Turquia
FOR WA T E R
Março de 2009

O histórico das últimas edições

2015, o porte e a importância do Fórum

comprova o aumento do interesse

Mundial da Água o transformaram no

dos países pelo tema da água.

maior acontecimento do planeta sobre

É crescente a participação e o

o tema água.

envolvimento de autoridades
governamentais, da academia, do
setor privado, dos usuários e de
organizações não governamentais e

As edições anteriores foram realizadas,
cronologicamente, em Marrakesh,

MARSEILLE, FRANCE ‘12

6º Fórum Mundial da Água
Marselha, França
Março de 2012

Marrocos, 1997, em Haia, Holanda,

da sociedade civil.

2000, em Kyoto, Japão, 2003, na

Desde a primeira edição em

Turquia, 2009, em Marselha, França,

Marrakesh, 1997, até a sétima edição

2012 e em Daegu e Gyeongju, Coréia do

em Daegu e Gyeongju, Coréia do Sul,

Sul, em 2015.

Cidade do México, 2006, em Istambul,

7º Fórum Mundial da Água
Daegu e Gyeongju, Coréia do Sul
Março de 2015
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UMA PRIORIDADE GLOBAL"
Conselho Mundial da Água
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PARTICIPAÇÃO
DO BRASIL
NO CONSELHO
E NO FÓRUM
NO CONSELHO MUNDIAL DA ÁGUA
O ponto de convergência das instituições
brasileiras associadas do Conselho Mundial
da Água é a Seção Brasil, cujos principais
objetivos são:

19
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1. Apoiar e tornar mais efetiva a atuação
brasileira no Conselho Mundial da Água.
2. Incentivar e apoiar os programas,
projetos, objetivos e metas propostas pelo
Conselho Mundial da Água.
3. Influir na agenda temática e política do
Conselho Mundial da Água.
4. Criar uma plataforma de discussão que
visa fazer um diagnóstico da situação da
política e da gestão dos recursos hídricos
no Brasil e no Mundo.

5. Fazer recomendações de políticas para
enfrentar os desafios colocados pelas
mudanças globais, em geral, e pela
variabilidade e mudanças climáticas, em
particular.
6. Envolver todos os interessados no
planejamento de políticas e gestão
da água, incluindo representantes do
governo, sociedade civil, universidades,
organizações de usuários da água,
associações profissionais, entidades de
classe e parlamentares.

NO FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA
A presença brasileira no último fórum,
realizado na cidade de Daegu e Gyeongju,
Coréia do Sul, em 2015, mobilizou 33
instituições (sociedade civil, academia,
empresas, associações profissionais,
entidades de classe, órgãos de governo –
federal, estadual e municipal), 18 das quais,
instituições da Seção Brasil do Conselho
Mundial da Água e contou com 70 brasileiros
presentes.
Naquela oportunidade, o Brasil se fez
presente com um pavilhão de 468 m², com
praça central de 200 m², auditório para
50 pessoas, Bar, Central Multimídia, Sala de
Imprensa, Sala VIP e Secretaria de Depósito.
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8º FÓRUM
MUNDIAL
DA ÁGUA
Em 2018, será a primeira vez que o Fórum
Mundial da Água se realiza em País do
Hemisfério Sul.
A cidade de Brasília - Brasil sediará o 8º
Fórum Mundial da Água no período de 18 a
23 de março de 2018. É a capital do Brasil e
Patrimônio Cultural da Humanidade pela
UNESCO.

25

Compartilhando Água

Á G U A
D A
M U N D I A L
F Ó R U M
8 ⁰

Conjugando as características e o potencial
do setor de recursos hídricos do Brasil e as
condições urbanas e logísticas de Brasília
ao interesse de setores governamentais,
parlamentar, técnico, empresarial,
acadêmico, sociedade civil e, considerando
a experiência do País e da cidade-sede na
organização de grandes eventos, a proposta
brasileira para sediar este evento atendeu
a todos requisitos definidos pelo Conselho
Mundial da Água para a realização do 8º
Fórum Mundial da Água.
A escolha do Brasil é estratégica, pois o País
apresenta elevado potencial hídrico, sistema
maduro de gestão e excelência no aspecto
técnico, institucional e legal.
Sinaliza ainda o reconhecimento da
importância da participação de países em
desenvolvimento em discussões de âmbito
global, notadamente no que se refere ao
uso dos recursos hídricos. É ainda uma
alternância política importante.
Neste contexto, uma oportunidade
excepcional apresenta-se para que a sua
instituição participe desta iniciativa,
contribuindo decisivamente para,
juntamente com as autoridades nacionais
e o Conselho Mundial da Água, realizem a
primeira edição deste evento no hemisfério
Sul com todos os ganhos geopolíticos e
simbolismos que isto representará.
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IMPORTÂNCIA DA
REALIZAÇÃO DO EVENTO
NO PAÍS

O Brasil detém cerca de 12% da água doce do

recursos hídricos, tem desempenhado um

planeta, tem dezenas de rios de grande porte

papel importante em ações de cooperação

e comparte com 10 países duas das maiores

internacional referentes ao tema e tem uma

bacias hidrográficas do planeta, o que o

vasta experiência e boas práticas em gestão

coloca em posição de destaque no cenário

de recursos hídricos.

internacional do setor de recursos hídricos.

As discussões e resultados do Fórum Mundial

Além do potencial hídrico, o país detém,

da Água, pela alta representatividade

em seus 8,5 milhões de km², a maior

de seus participantes, tanto nos níveis

biodiversidade do planeta em diferentes

governamentais e políticos como na esfera do

biomas, além de uma rica sociobiodiversidade

setor privado, academia e sociedade civil, têm

representada por dezenas de povos

contribuído nas políticas e práticas dos países

indígenas e comunidades específicas com

na gestão dos recursos hídricos e na definição

inestimável acervo de conhecimentos sobre a

de estratégias regionais e globais para a

conservação da biodiversidade.

abordagem do tema.

O país foi, ainda, o primeiro do continente

Deste modo, o Brasil apresenta as condições

sulamericano e um dos primeiros do mundo

necessárias para sediar um evento

a cumprir uma das metas da Cupúla Mundial

desta magnitude e com tão significativa

para o Desenvolvimento Sustentável

participação de instituições de todos os

(Rio+10), realizada em Joanesburgo, África do

continentes do planeta.

Sul: elaborar e implementar o Plano Nacional
de Recursos Hídricos até 2015.

Sediar o Fórum Mundial da Água de 2018

Além disso, o país tem um amplo e sólido

para o país reafirmar o papel estratégico que

conjunto de instituições governamentais,

ocupa no cenário internacional do setor de

tanto no nível federal como estadual,

recursos hídricos.

certamente será uma grande oportunidade

dispõe de uma avançada legislação de
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POR QUE BRASÍLIA?

Porque é o coração político do Brasil - a Presidência
da República, os Ministérios, o Parlamento, as
Representações Diplomáticas e as principais
instituições e autoridades do país estão em Brasília,
aumentando o potencial de participação no evento.

Pelo fácil acesso - com uma privilegiada localização no centro
geográfico do país, Brasília proporciona aos participantes,
maior comodidade no deslocamento aéreo, seja nacional ou
internacional. Seu aeroporto é o segundo maior em movimento
do país (dados de 2015) e dispõe de ligação direta com os
principais centros urbanos nacionais e internacionais.

Pelas facilidades urbanas da cidade - fácil acesso
ao local do evento: condições logísticas especiais para
realização de grandes eventos; maior comodidade de
deslocamento aos participantes por se localizar no
coração da cidade – todos os principais locais de interesse
(hotéis, posto policial, shopping centers, hospitais)
encontram-se num raio de 2 km dos locais do evento.

30

Pela diversidade cultural e potencialidade turística Brasília possui diversos atrativos turísticos, monumentos
de reconhecimento mundial e roteiros que mostram uma
característica urbanisticamente diferente. Além disso, tem
uma exuberância natural em seu entorno e apresenta uma
grande diversidade multicultural, religiosa e mística.

Por sua importância - política e características
urbanísticas, sociais e culturais, sua localização no
berço de três das maiores bacias hidrográficas do
Brasil e por atender todos os requisitos em termos
logísticos e operacionais para realizar um evento com as
características do 8º Fórum.
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As últimas edições do Fórum Mundial da
Água, em Daegu/Gyeongju e em Marselha,
tiveram a participação de dezenas de
milhares de pessoas vindas de todas as partes
do mundo e dos mais diferentes cenários
institucionais.
Em 2018 no Brasil, em face do crescente
interesse no tema água, estima-se uma
participação de aproximadamente 25.000
pessoas, das seguintes representações:
a) profissionais (engenheiros, cientistas,
pesquisadores) da área de recursos
hídricos;
b) representantes da sociedade civil
(usuários, associações profissionais, povos
indígenas, mulheres, jovens);
c) líderes empresariais;
d) legisladores e tomadores de decisão
(políticos, parlamentares, chefes de
governo e de estado);
e) jornalistas e comunicadores;
f) representantes do setor de recursos
hídricos;
g) representantes de outros setores que tem
na água o seu principal insumo;
h) cidadãos.
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COMPARTILHANDO
ÁGUA
O tema central do 8º Fórum Mundial da Água
é “Compartilhando Água”.
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desenvolvimento das nações, a proposta de

e o espírito que deve nortear o próprio

estruturação temática do 8º Fórum, levará

evento, assim como os preparativos e,

em consideração, ainda, a relevância global

principalmente, seus ganhos e resultados.

da água e suas conexões com as esferas

Em sua gênese, esse tema geral aponta para

regionais, nacionais e locais.

ideias de compartilhar, equilibrar e cooperar.

Compartilhamento de experiências visa

A proposta brasileira para 2018 sugere

evitar posicionamentos continentais

“compartilhar água” no contexto técnico,

ou regionais e buscar, prioritariamente,

político e institucional, compartilhar ideias

o intercâmbio de experiências em um

entre a sociedade civil, compartilhar boas

contexto global.

práticas e soluções, compartilhar benefícios
para a utilização da água e, de forma mais geral

A proposta brasileira sinaliza alguns temas

e ampla, compartilhar ações entre as nações.

de interesse global relacionados à água

Em se tratando de água, recurso essencial

discussões naquela oportunidade, sempre no

para o homem, para o equilíbrio dos

contexto do “compartilhamento de benefícios

ecossistemas do planeta e para o

da água”:

que devem estar presentes na agenda de
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A escolha do tema central traduz a essência

• Governança da água nos cenários nacional e internacional
• Mudanças climáticas e recursos hídricos
• Reuso e uso racional da água
• Água e energia
• Água e saneamento
• Água e segurança alimentar

36

Em termos estruturais, o 8º Fórum

Para tanto, é fundamental que os processos

contemplará os seguintes componentes

regionais, continentais ou por agrupamento

básicos: Programa Temático, Programa

de países, sejam realizados com a participação

Regional, Programa Político, Fórum da

de instituições-chave e lideranças locais,

Sustentabilidade, Fórum Cidadão e Feira e

de modo que as demandas, anseios e

Exposição. Algumas das características de

necessidades locais sejam contempladas nas

cada um deles podem ser assim resumidas:

decisões e recomendações do encontro.

Programa Temático

Programa Político

A estrutura condutora da programação

Uma discussão ampla entre os diferentes

temática proposta para 2018 será ancorada

segmentos políticos afetos ao setor da água,

nas questões afetas a compartilhamento

que se juntará à representação política

de benefícios para água, induzindo ao

e ministerial dos países participantes é

intercâmbio de soluções e boas práticas, e,

esperada. Esse foro político será fundamental

num horizonte mais amplo, à cooperação

para que as recomendações do 8º Fórum

entre países e instituições nos diferentes

possam ser mais rapidamente legalizadas e

aspectos que compõem a agenda da água no

internalizadas nas políticas públicas e ações

planeta.

executivas nos países, incluindo aquelas de

Programa Regional

caráter regional.

Demandas e especificidades das diversas

Fórum da Sustentabilidade

regiões do planeta devem ser exploradas

A realização do Fórum da Sustentabilidade

para posterior apresentação e discussão

é um elemento inovador na agenda do

em âmbito global no próprio evento,

evento principal e que visa trazer reflexões de

permitindo a identificação de convergências

diferentes setores institucionais sobre o tema

e assimetrias e uma melhor e mais justa

da água e sua importância social, econômica

definição de resultados e recomendações.

e ambiental.
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:O objetivo é discutir o tema da água sob
a perspectiva da sustentabilidade desse
recurso de uma forma que amplie o
espectro institucional presente em fóruns
similares e que inclua, prioritariamente,
os jovens, estudantes, representantes da
sociedade civil de diferentes perfis, mídia,
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empresários e outros.
A estruturação programática deste fórum
considerará a discussão da questão
central da água à luz dos três pilares da
sustentabilidade - o social, o econômico e o
ambiental.
Fórum Cidadão
A participação de cidadãos nos fóruns
mundiais da água tem crescido em cada
edição com pessoas de todas as partes do
planeta. Isso se justifica, em se tratando
do tema água, pela crescente participação
da sociedade civil em comitês, em
representações de agências de bacia, em
congressos específicos do tema e/ou em
grandes encontros mundiais sobre meio
ambiente nos quais uma agenda importante
diz respeito aos recursos hídricos.
Feira e Expo
A Feira e a Expo do Fórum Mundial da
Água têm se transformado em um dos
pontos altos do evento, tanto em termos
de representação institucional, como de
participação pública.
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LOCAL
E
DATA
Brasília, Brasil
18 a 23 de março de 2018
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OS LOCAIS PARA
O EVENTO

Centro de Convenções Ulysses Guimarães
Área: 54 mil m2
É o espaço que abrigará as sessões técnicas, políticas e ministeriais, o Centro de Convenções Ulysses
Guimarães, inaugurado em 2005, é considerado um dos maiores e mais modernos do país.
Localizado na região central de Brasília, tem uma área construída de 54 mil m², abrigando cinco
auditórios, além de 13 salas moduláveis que permitem várias combinações. O Centro possui,
ainda, um pavilhão de exposições com 11.900 m².

Estádio Nacional de Brasília
Área: 200 mil m2
O Estádio Nacional de Brasília, localizado a cerca de 500 metros do Centro de Convenções
Ulysses Guimarães, foi concebido no conceito de arena multiuso, e será o local que abrigará
a Feira e a Expo. Um dos destaques do seu projeto é a preocupação com o meio ambiente,
incluindo minimização do consumo de energia, reaproveitamento de água, uso de materiais
certificados ou reciclados na construção e no mobiliário, e baixa produção de resíduos, entre
outros itens de sustentabilidade.
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Compartilhando Água

Vista aérea da região central de Brasília
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OPORTUNIDADES
DE PARTICIPAÇÃO
É a participação de todas as instituições
públicas e privadas no maior evento ligado
ao tema da água do mundo, que de forma
inédita se realizará no Brasil, que tornará o
assunto pauta frequente de todas as pessoas
do Mundo!
Patrocinar o 8º Fórum Mundial da Água
significa ser reconhecido líder mundial
no setor de água e em rede com outras
corporações, organizações e indivíduos.
Se o seu desafio é aumentar a relevância
e presença global de sua instituição,
demonstrar o valor que dá a este importante
recurso, apresentar os projetos desenvolvidos
e os produtos e serviços ligados a água,
certamente precisa participar do 8º Fórum
Mundial da Água.
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BENEFÍCIOS
VIP LEVEL PROTOCOL
Lounge de Parceiros
Recepção VIP no evento
Oportunidade para palestrar na grade da programação
OPORTUNIDADE DE PARTICIPAÇÃO
Espaço na Exposição - sem montagem
PREMIUM PASS (Assentos Espaço VIP)
Inscrições no FORUM (Acesso ao Fórum e Exposição)
Inscrições EXPO & FAIR
OPORTUNIDADE PROMOCIONAL
Menção de agradecimento na abertura dos eventos oficiais
Anúncio no Programa final
Uso do Logo Oficial do 8º Fórum Mundial da Água, de acordo com regras preestabelecidas e aprovação
prévia do Secretariado do 8º Fórum
Marketing Direto – Brinde nas bolsas dos participantes (número máximo de itens)
EXPOSIÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR
Exposição do Logo no Pórtico de Entrada
Exposição do Logo em banner de sinalização no espaço do evento
Exposição do Logo no display promocional do Lounge
Exposição do Logo no display promocional na Sala de Imprensa
Exposição do Logo no material de suporte ao participante entregue nas pastas
OPORTUNIDADES PARA MÍDIA DIGITAL
Exposição do Logo no site oficial do evento
Exposição do Logo no aplicativo oficial do evento
Anuncio no aplicativo oficial do 8º Fórum
Vídeo Institucional - máximo de 30 segundos, exibidos nas telas e painéis espalhados no
evento (número de vezes ao dia)
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R$ 3.500.000,00

R$ 1.750.000,00

R$ 1.225.000,00

R$ 525.000,00

Platinum

Gold

Silver

Bronze

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

198m²

144m²

99m²

18m²

10

8

6

4

20

15

10

5

40

30

20

10

Sim

Sim

Sim

Sim

2 pág.

1 pág.

1/2 pág.

1/4 pág.

Sim

Sim

Sim

Sim

4

2

1

-

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

16

12

8

4
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Como parte essencial do Fórum, a Feira e a Expo do 8o Fórum Mundial da Água serão realizadas
no Estádio Nacional de Brasília que contempla uma área de 200 mil m2, localizado a cerca de
500 metros do Centro de Convenção Ulysses Guimarães.

Valores de exibição
Valor Antecipado
(até 31/10/2017)

Valor Regular
(a partir de 01/11/2017)

> 144 m²

R$ 1.000,00

R$ 1.200,00

< 144 m²

R$ 1.150,00

R$ 1.380,00

8 ⁰
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D A

Á G U A

FEIRA E EXPO

A reserva do estande inclui:
• 1 crachá de expositor para cada 3 metros quadrados reservado, dando acesso apenas a área
de exposição.
• 1 crachá do Fórum para acessar todo o evento por cada 9 metros quadrados reservados, até
54 metros quadrados, assim no máximo 6 crachás do Fórum.
Se você deseja adquirir um estande já equipado, você pode encomendar itens
adicionais via Secretariado do 8o Fórum Mundial da Água.

OUTRAS OPORTUNIDADES
DE PARTICIPAÇÃO

Investimentos superiores à Cota Platinum ou inferiores à Cota Bronze podem ser negociados
com contrapartidas específicas a serem tratadas diretamente com o Secretariado do 8º Fórum
Mundial da Água.
Podem ainda ser objeto de investimento a ativação de sua marca no 8º Fórum Mundial da Água
e a co-promoção de eventus culturais e sociais, entre outras oportunidades.
Faça contato conosco!
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Organização

Apoio

Fone: (061) 2109-5638
E-mail: secretariat@worldwaterforum8.org

